
041รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี : ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ 
รายงานผลการด าเนินการป้องกนัการทุจริต 

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

------------------------------------------------ 
 เทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ ไดมี้การจดัท าแผนการป้องกนัการทุจริตของเทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ 
ซ่ึงเป็นแผนปฏิบติัการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) น าผลจากการปฏิบติัมาปรับแผนป้องกนัการทุจริต ให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการด าเนินการ พร้อมทั้งระบุปัจจยัสนับสนุนปัญหา 
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัและปรับปรุงแผนป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ดงัน้ี  
๑.ผลการด าเนินงาน  
   ๑. การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ได้ด าเนินการดังนี ้ 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่าย

ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กจิกรรมที่ ๑ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
  -ได้ด าเนินการจดัฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายประจ าและฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาลและ
ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลรามนั อ.รามนั จ.ยะลา มีวิทยากรประกอบดว้ยผูอ้  านวยการโรงพยาบาลรามนั
และผูช่้วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าท่ีประจ าโรงพยาบาล ในเร่ืองวฒันธรรมองค์กรและคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบติัราชการ จ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม ๙๒  คน งบประมาณตั้งไว ้๕๐,๐๐๐ บาท ใช้
งบประมาณ ๓๐,๐๙๐ บาท(รายละเอียดตามบนัทึกรายงานผลการอบรม ของส านกัปลดัเทศบาลต าบลเมือง 
รามนัห์) 
 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 กจิกรรมที่ ๑ โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
  -ไดด้ าเนินการจดัส่งเสริมอาชีพให้กบัผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลเมืองรามนัห์  โดยงาน
พัฒนาชุมชน ด าเนินการฝึกอบรมผู ้สูงอายุ จ านวน  ๔๐ คนงบประมาณตั้ งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป    
๔๕,๐๐๐บาท 

๑.๓.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
กจิกรรมที่ ๑ โครงการโลกสดใสด้วยมือเยาวชน 
  -จดัฝึกอบรมเยาวชนในเขตเทศบาลให้เกิดจิตส านึกรักษบ์า้นเกิดรวมถึงจดัพาทศันศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีน าความรู้ประสบการณ์มาพฒันาชุมชนตนเอง ณ จงัหวดักระบ่ี จ านวน ๙๐ คนงบประมาณ
ตั้งไว ้๒๘๐,๐๐๐ บาท ใชไ้ป ๒๗๑,๗๑๐ บาท 



-๒- 
๒. การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต ได้ด าเนินการดังนี ้

๒.๑.การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
กจิกรรมที่ ๑ กจิกรรมประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร  
                 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -ได้จัดท าประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

๒.๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
กจิกรรมที่ ๑ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
                      ๑.ประกาศเทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ เร่ืองระบบการป้องกนั/การตรวจสอบเพื่อป้องกนัการละ
เวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในภารกิจหลกั 
                      ๒.ประกาศเทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ เร่ืองนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลต าบลเมือง
รามนัห์ 
กจิกรรมท่ี ๒ มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ 

        -ไดด้ าเนินการจดัท าค าสั่งมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีและปลดั/รอง

ปลดัอยา่งชดัเจน 

กจิกรรมที่ ๓ กจิกรรมสร้างความโปร่งใสในการพจิารณาความดีความชอบ 
  -มีค  าสั่งแต่งตั้ งให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการเล่ือนขั้นอย่างชัดเจนมีการ
พิจารณาตามเหมาะสม เป็นธรรม 
กิจกรรมท่ี ๔ มาตรการการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียน และบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
  -ไดด้ าเนินการร่วมกบัอ าเภอรามนัท่ีเป็นหน่วยบริการประชาชน ณ ท่ีวา่การอ าเภอรามนั ซ่ึง
ไดรั้บรางวลั 
กจิกรรมที่ ๕ การยกย่องเชิดชูเกยีรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
  -รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ ง
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและความ
โปร่งใสรวมถึงได้ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การให้
ความรู้ความเขา้ใจในการดาเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบล
เมืองรามนัห์ การยกย่องเชิดชูเกียรติเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินท่ีประพฤติตน เป็นแบบอย่างท่ีดี พร้อมทั้งประกาศ
เผยแพร่ใหบุ้คลากรในส านกังานรับทราบและถือเป็นแบบอยา่ง 

 



-๓- 
 

กจิกรรมที่ ๖ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในกจิกรรมด้านต่างๆ  
                        การป้องกนัการปราบปรามการทุจริต ดา้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดา้นการท าตวัเป็น
แบบอย่างท่ีดี การเป็นประธาน/ท่ีปรึกษา/คณะท างาน การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุภาคส่วนเป็นตน้ ซ่ึงมี
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาไดแ้สดงการมีส่วนร่วมเกินกวา่เป้าหมายท่ีวางไว ้
 

๒.๓. หน่วยงานมีนโยบายท่ีชัดเจนเกีย่วกบัมาตรฐานความโปร่งใส 

กจิกรรมที่ ๑ มีการจดัท ามาตรฐานความโปร่งใสครบทั้ง 4 มิติและมีการด าเนินการประกาศและเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์มาตรฐานความโปร่งใส รวมถึงไดจ้ดัท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจ า

และฝ่ายการเมือง จดัท าคู่มือจริยธรรม ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

๓.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรมท่ี ๑ การจดัอบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ

ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถึงการส่งบุคลากรเขา้ร่วมประชุม สัมมนา อบรม ท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 

กิจกรรมท่ี ๒ การเผยแพร่ประกาศจดัซ้ือจดัจ้างผ่านทางศูนยข์อ้มูลข่าวสารและเว็บไซต์ซ่ึงมีการเผยแพร่
ประกาศการจดัซ้ือจดัจา้งในหลายช่องทางเกินเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
กิจกรรมท่ี ๓ การเก็บสถิติและสรุปผลการใชบ้ริการศูนยข์อ้มูลข่าวสารให้ผูบ้ริหารทราบอย่างสม ่าเสมอซ่ึง
ปรากฏในรายงานผลการใชศู้นยข์อ้มูลข่าวสาร 
 

 ๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมท่ี ๑ ประชาสัมพนัธ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส  เช่นกฎหมาย/ระเบียบขอ้บงัคบั/วิธีการปฏิบติัขอ้มูลข่าวสารใหเ้จา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงมีการประชาสัมพนัธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๓ ช่องทาง 
กิจกรรมท่ี ๒ การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูรั้บบริการ/ผูมี้ส่วนได้เสียเก่ียวกับการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  จึงเห็นควรจัดให้มีการส ารวจในเร่ืองน้ีอย่าง
ต่อเน่ืองทุกๆปี 
 
 



-๔- 
 

 ๔ :  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
                        ก าหนด 
กจิกรรมที่ ๑ การจดัท ารายงานการควบคุมภายใน กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

    ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

กจิกรรมที่ ๑ การจดัท ารายงานการใชจ่้ายเงินใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 

     ๔.๓ การจัดการเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกดิการทุจริต 
กิจกรรมท่ี ๑   จดัอบรมเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ รวมถึงการจดัส่ง

บุคลากรเขา้รับการอบรมผูเ้ขา้ร่วมอบรม ท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

มากยิง่ขึ้น 

   ๔.๔ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

กิจกรรมท่ี ๑ จดัท ารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชัน่ กบัมาตรฐานความโปร่งใส 

   

๒.  การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินการและปัจจัยสนับสนุน 
    ๒.๑ ปัจจัยสนับสนุน  
 ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติัการฯ มีปัจจยัในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ ดงัน้ี  
 ๑) ตัวช้ีวดัน้ีเป็นตัวช้ีวดัตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน จึงถือเป็นนโยบายส าคัญ  ผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีจึงใหค้วามส าคญัในการดาเนินงาน  
 ๒) การท่ีมีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นการสร้างระบบการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไดใ้นระดบัหน่ึง  
 ๓) เทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ มีการสร้างกลไกของขอ้มูลข่าวสารใหเ้กิดความโปร่งใส โดยมีการ  
จดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร เทศบาลต าบลเมืองรามนัห์  

๔) มีการเผยแพร่ขอ้มูลทาง Web site ของ เทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ 
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  ๒.๒ วิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ  
  จากการวิเคราะห์แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ ของ
เทศบาลต าบลเมืองรามนัห์แลว้ มีขอ้สังเกตในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ดงัน้ี  
  ๓.๑ลักษณะ/รูปแบบของกิจกรรมท่ี  เทศบาล ด าเนินการ จะเป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะท่ี
คลา้ยกนั ขึ้นอยูก่บัลกัษณะบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  
  ๓.๒ การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการฯ ของส่วนราชการยงัคงมุ่งเน้นการวดัผลเชิง
ปริมาณ ยงัไม่วดัผลเชิงคุณภาพจากผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากผูรั้บผิดชอบยงัขาดความเขา้ใจเร่ืองของการ
จดัท าแผน   
 

๓.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขการด าเนินงานเพ่ือปรับแผนปฎิบัติการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 

   ๓.๑ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดาเนินงาน  
 ๓.๑.๑ ข้อดี  
 ๓.๑.๑.๑) การจดัท าแผนป้องกนัการทุจริตช่วยกระตุน้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐ เกิดความตระหนกัในการ
ทางานท่ีเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอยา่งเป็นระบบ  
 ๓.๑.๑.๒ ) ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชน  
 ๓.๑.๑.๓) เกิดการพฒันาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความละเอียด
รอบคอบในการทางาน ลดความผิดพลาดในการดาเนินการโดยเฉพาะในเร่ืองของการจดัซ้ือจดัจ้างตาม
ระเบียบพสัดุ  
 ๓.๑.๑.๔) เกิดการสร้างเครือข่ายในการช่วยตรวจสอบการทางานของภาคราชการ  การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและเอกชน ในการตรวจสอบติดตามการท างานของภาคราชการ  
 ๓.๑.๑.๕) ประชาชนเกิดความมัน่ใจในการทางานของภาคราชการมากขึ้น ลดจ านวนการร้องเรียน
เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบติังานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของภาคราชการ  
 ๓.๑.๑.๖) เป็นการเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐให้ปฏิบติังานโดยสุจริตและ
ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติังาน เสริมสร้างและป้องกนัการทุจริตในหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ๓.๑.๑.๗) เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบติังาน  และ
การด ารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัและความยัง่ยนืของการพฒันา  
 ๓.๑.๑.๘) เป็นการป้องกนับุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระท าผิด  ซ่ึงทาให้เกิดผล ในทาง
ปฏิบติัท่ีดี โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์โดยตรง  
  



-๖- 
 

๓.๑.๑.๙) เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบต่อประชาชน  มีคุณธรรมจริยธรรม 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง และมีหลกัธรรมาภิบาล  
  

๓.๑.๒ ข้อเสีย  
 การจดัท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่าง เป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบติังานประจ าและบุคลากร
ของหน่วยงานไม่ไดใ้หค้วามสนใจและไม่เลง็เห็นถึงความส าคญัของการจดัท าตวัช้ีวดั  
 ๓.๑.๓ ปัญหาอุปสรรค  
 ๓.๑.๓.๑ การจดัหาวิทยากรท่ีดีความรู้และความสามารถในการมาสนับสนุนอบรมเป็นเร่ืองท่ียาก  
ขาดงบประมาณในการสนบัสนุน  
 ๓.๒.๓.๒ การจดัอบรม ให้ความรู้ จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเร่ืองวิชาการและดา้นการป้องกนัยงัมี
นอ้ย ไม่ต่อเน่ือง  
 ๓.๑.๓.๓ เครือข่ายในภาคประชาชนบางส่วน ยงัขาดความเขา้ใจในบทบาทของการตรวจสอบของ
ตนเอง โดยเห็นวา่การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตเป็นเร่ืองของหน่วยงานราชการเท่านั้น  
 

 ๓.๑.๔ ข้อเสนอแนะ  
 ๓.๑.๔.๑ พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึ้น  
 ๓.๑.๔.๒  พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล  โดยน าผลการ
ประเมินมาใชป้ระกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
 ๓.๑.๔.๓  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ  โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อยา่งโปร่งใส สมเหตุสมผล  
 
๔. ข้อพจิารณา  
  ในการด าเนินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถด าเนินการให้เป็นไปไดร้ะดบัหน่ึงตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของแผนงานแต่ยงัไม่ครบทุกโครงการท่ีตั้ งไว ้จึงเห็นควรน าเสนอประเด็น
ดงักล่าวให้คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล เจา้หน้าท่ีทุกส่วนราชการ 
ไดพ้ิจารณาเพื่อเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ปรับแผนปฏิบติัการการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ต่อไป 

 
 


