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รายงานผลการดําเนินการ
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลงอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
1. บทนํา

------------------------------------------------

เทศบาลตําบลงอบ ไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลงอบ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 เพื่อใหส อดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดว ยการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) ภายใตวิสัยทัศน “สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม และรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนที่ยอมรับในระดับสากล” เพื่อให
ทุก หน ว ยงานภายในสั ง กั ด เทศบาลตํ า บลงอบ ใช เ ป น กรอบและแนวทางในการดํ า เนิ น การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งเปนการสรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค
และปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
ประกอบด วย 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํ านึก ค านิยม ใหทุกหนว ยงานของ
เทศบาลตําบลงอบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ผลการดําเนินงาน
เทศบาลตํ า บลงอบได ดํ า เนิ น การตามแผนป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเรียบรอยแลว ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลงอบ
บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล
1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 โครงการส งเสริมอาชีพตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง งานสวัส ดิการและ
พัฒนาชุมชน สํานักปลัด ไดจัดทําโครงการสงเสริมจัดการศึกษาดานอาชีพเสริมรายไดประดิษฐดอกไมแบบ
ตาง ๆ ใหกับนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 7 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 มีผูเขารวมอบรมจํานวน 38
คน งบประมาณดําเนินการ 10,000.- บาท โดยฝกฝนใหนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 7 ใหมีนิสัยรักการ
ทํางาน มีความรับผิดชอบ มีวินัย ฝกการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปน
พัฒนาสูการสงเสริมการจัดการศึกษาดานอาชีพ เสริมรายไดของนักเรียน เปนการเปดโลกทัศนในการศึกษา
องคความรูใหม ๆ ใหกับนักเรียนเพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง
2. สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล
2.1 โครงการเขาขายอบรมคุณธรรมจริยธรรม กองการศึกษา ไดจัดโครงการเขาขาย
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจางของเทศบาลตําบลงอบ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 มีผูเขารวม
อบรมจํานวน 48 คน งบประมาณดํ าเนิน การ 13,020.- บาท เพื่อเปน การพัฒนาจิตใจและพัฒ นา
บุคลากรในหนวยงานโดยนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปปฏิบัติงานตามหนาที่ และประยุกตใชในการทํางานและ
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม อีกทั้งเปนการทํานุบํารุง รักษาและเผยแพรหลักธรรมคําสอนของพระพุทธ
องคใหคงอยู สืบทอดตอไป
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2.2 จั ด ทํ า ประกาศประมวลจริ ย ธรรมแกบุคลากรทั้งฝ ายประจํา และฝายการเมือ ง
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัด ไดจัดทําประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตําบลงอบ
ไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป และแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบลงอบ ประจําปงบประมาณ
2558 – 2560 พรอมทั้งไดประชาสัมพันธแจงเวียนใหพนักงานทุกคนไดทราบ ประชาสัมพันธผานเว็บไซต
และจัดไวที่ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลงอบ เพื่อพัฒนาการทํางานใหโปรงใส เปนแนวทางเดียวกัน
2.3 โครงการส งเสริมพัฒนากลุมอาชีพตําบลงอบ งานสวัส ดิการและพัฒ นาชุมชน
สํานักปลัด ไดจัดอบรมสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุมองคกรตางๆ เชน กลุมแมบานกลุมสตรี
และประชาชนที่สนใจใหมีโอกาสเขาถึงบริการทางสังคม จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพตําบล
งอบ เพื่อเปน การเสริ มสร า งทั กษะด านอาชีพใหแกกลุ มแมบานกลุ มสตรีและประชาชนที่ส นใจ เพื่อเปน
กิจกรรมเสริมที่เปนประโยชน สนับสนุนใหมีการฝกอบรมในการทําอาชีพเสริม เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน มีคุณคา สรางความรักความสามัคคี ลดภาระคาใชจายภายในครอบครัว และสรางรายไดในชุมชน
ซึ่งไดแยกเปนแตละโครงการ (งบประมาณดําเนินการทั้งหมด 31,570.- บาท) ดังนี้
2.3.1 โครงการกรีดยางพาราและจัดการผลผลิตยางพาราตําบลงอบ ประจําป
2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 มีผูเขารวมอบรมจํานวน 57 คน งบประมาณดําเนินการ 5,000.บาท ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางพารามีความรูความเขาใจการกรีดยางพาราอยางถูกวิธีและการจัดการผลผลิต
ยางพาราใหมีคุณภาพที่ดี สงเสริมใหมีรายไดครัวเรือนเพิ่มขึ้น และลดปญหาการอพยพแรงงานจากชนบทเขา
สูเมือง
2.3.2 โครงการอบรมใหความรูการแปรรู ปผลผลิตจากการเกษตร (สุราแช)
บานน้ําลาด หมูที่ 6 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 มีผูเขารวมอบรมจํานวน 28 คน
งบประมาณดําเนินการ 10,000.- บาท เปนการสงเสริมอาชีพใหกับกลุมแมบานบานน้ําลาด หมูที่ 6 มี
รายไดเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร โดยใชวัตถุที่มีอยูในชุมชนใหเกิด
คุณคา ชวยแกปญหาการวางงานของชาวบาน สงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได
2.3.3 โครงการฝกอบรมการออกแบบลายผา และเพิ่มทักษะในการทอผา
ให กั บ กลุ ม สตรี ท อผ า ประจํ า ป 2560 เมื่ อ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ 2560 มี ผู เ ข าร ว มอบรมจํ า นวน
31 คน งบประมาณดําเนินการ 6,500.- บาท ทําใหกลุมสตรีทอผาบานทุงสุนมีความรูและทักษะการ
ออกแบบลวดลายผาแบบใหมและยังคงอัตลักษณลวดลายดั้งเดิม เปนการพัฒนาสินคาผาทอใหสามารถแขงขัน
ในตลาดได ชวยเพิ่มชองทางหารายไดใหกับครัวเรือน และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนมากขึ้น
2.3.4 โครงการสงเสริมดานอาชีพใหกับนักเรียน ประจําป 2560 เมื่อวันที่
24 – 25 กรกฏาคม 2560 มีผูเขารวมอบรมจํานวน 77 คน งบประมาณดําเนินการ 10,070.- บาท
เปนการฝกทักษะอาชีพในทองถิ่นใหกับนักเรียนโรงเรียนมณีพฤกษ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการทํางาน
และทํางานร วมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยใชทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห สรางอาชี พและรายได
ระหวางเรียนควบคูไปกับการเรียนรูของนักเรียนเอง
2.4 โครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย กองการศึกษา ไดจัดโครงการ
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 มีผูเขารวมอบรม
จํานวน 151 คน งบประมาณดําเนินการ 10,000.- บาท สงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98
(บานงอบ) ไดเรียนรูและเขาใจในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาตามแนวพุทธพจนอยางลึกซึ้ง เหมาะสม
แกวัย สามารถนําหลักสอนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เปนการใชเวลาวางในวันหยุดใหเกิดประโยชน
และหางไกลจากสิ่งเสพติด
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2.5 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษธรรมชาติ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ไดจัดทําโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2560 ผูเขารวมโครงการจํานวน 154 คน งบประมาณดําเนินการ 5,500.- บาท โดยจัดงานรวมกับ
กองรอยทหารพรานที่ 3206 และบานหวยสะแตง หมูที่ 2 ไดชวยกันจัดทําแนวกันไฟเพื่อลดปญหาไฟปา
เปนการปองกันการเกิดมลพิษทางอากาศ แกไขปญหาหมอกควัน และประชาชนในหมูบานตระหนักถึงพิษภัย
ที่เกิดจากไฟปา
3. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต
3.1 กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตําบลงอบที่มีผลงานดีเดน เปนการสราง
ขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล สรางแรงจูงใจในการทํางาน
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 2560
3.2 กิ จ กรรมยกย องและเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก บุ คคล หน ว ยงาน องค กรดี เ ด น ผู ทํ า
คุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาล กองการศึกษา ไดจัดทําโครงการสืบสานประเพณีรดน้ําดํา
หัวผูสูงอายุตําบลงอบ ประจําป 2560 โดยมีกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับผูสูงอายุ เพื่อยกยอง
บุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลที่ควรไดรับการยกยอง
ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
1. บูรณาการระหวางหนวยงานภายในเทศบาลตําบลงอบกับองคกรทุกภาคสวนในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 โครงการเทศบาลพบประชาชน งานวิเคราะหนโยบายและแผน ไดทําโครงการ
จัดทําประชาคมหมูบานเพื่อปรับปรุงแผนชุมชน และจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลงอบ (เทศบาลพบ
ประชาชน) ประจําป 2560 ระหวางวันที่ 3 – 31 มีนาคม 2560 จํานวน 11 หมูบาน มีผูเขารวม
โครงการจํานวน 819 คน งบประมาณดําเนินการ 17,000.- บาท ในการจัดประชาคมหมูบานไดรับความ
รว มมื อจากสว นราชการ กํา นัน ผูใหญบาน และประชาชนในพื้นที่รว มแสดงความคิดเห็นและปรับปรุง
แผนพัฒนาของเทศบาล และแผนชุมชน เปนอยางดี ซึ่งเปนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนมี
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรของเทศบาล
1.2 จัดทําตูรับฟงความคิดเห็น และเว็บไซต แจงเหตุเรื่องรองเรียนรองทุกข เทศบาล
ตําบลงอบไดจัดชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอรองเรียน และการแจงเบาะแสการทุจริต เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกประชาชน ปรับปรุงและสื่อสารชองทางออนไลนเพิ่มขึ้น ดังนี้
- จัดตูรับฟงความคิดเห็น ณ สํานักงานเทศบาลตําบลงอบ ผลปรากฏวาไมมีเรื่อง
รองเรียน
- เว็บไซต www.ngob.go.th ผลปรากฎวาไมมีเรื่องรองเรียน
- E – mail : ngoblocal@hotmail.com ผลปรากฏวาไมมีเรื่องรองเรียน
- Facebook : เทศบาลตําบลงอบ ผลปรากฏวามีเรื่องรองทุกขจํานวน 1 เรื่อง ได
ดําเนินการแกไขเปนที่เรียบรอยแลว
- โทรศัพท : 0 – 5469 -3061 ผลปรากฎวาไมมีเรื่องรองเรียน
- ไปรษณีย : เทศบาลตําบลงอบ 171 ม. 5 ต.งอบ อ.ทุงชาง จ.นาน 55130
ผลปรากฎวาไมมีเรื่องรองเรียน
1.3 จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข เทศบาลตําบลงอบไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียน
รองทุกข เพื่อใหบริการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตาง ๆ โดยแตงตั้ง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข มีการรายงานผลใหผูบริหารและผูรองเรียนไดรับทราบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีการปรับปรุงระบบจัดการรองเรียนรองทุกขของเทศบาลอยางตอเนื่อง
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1.4 จัดตั้งศูนยยุติธรรม เทศบาลตําบลงอบ ไดรวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนาน
อําเภอทุงชาง และสถานีตํารวจภูธรงอบ จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลงอบ ตามคําสั่งสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดนาน ที่ 13/2559 เรื่อง การจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลงอบ โดยรวมกันขับเคลื่อนศูนยยุติธรรม
ชุมชน เพื่อลดปญหาขอพิพาทและปญหาอาชญากรรมในชุมชน และรวมกันเสริมสรางความสมานฉันทตาม
แนวทางกระบวนการยุติธรรมชุมชน โดยตั้งอยู ณ เทศบาลตําบลงอบ ผลปรากฎวาไมมีเรื่องรองเรียน
2. ส งเสริ มการมี ส ว นรว มของภาคประชาชนในการติ ดตาม ตรวจสอบ การทุจ ริตหรื อ
ประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลงอบ
2.1 กิ จ กรรมจั ด ตั้ ง เครื อ ข ายการป อ งกั น และเฝ า ระวั งการทุ จ ริ ต ระหว างชุ มชนและ
เทศบาลตําบลงอบ ไมไดดําเนินการ เนื่องจากการดําเนินงานจัดตั้งเครือขายการปองกันและเฝาระวังการ
ทุจริตระหวางชุมชนและเทศบาลตองใชงบประมาณ เพื่ออบรมใหความรู สรางความเขาใจใหกับชุมชน มีการ
รวมกลุมเปนรูปธรรมอยางชัดเจน
2.2 กิจกรรมรณรงคตานการทุจริต เทศบาลตําบลงอบไดจัดตั้งกลุมเจาหนาที่เทศบาล
เพื่อการบริหารงานที่โปรงใส ไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรง และกําหนดนโยบายความโปรงใส
และตรวจสอบไดของเทศบาลตําบลงอบ เพื่อใหบุคลากรใชเปนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ตานการทุจริต
2.3 กิจกรรมแตงตั้งประชาชนรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง งานพัสดุ กองคลัง
ไดดํ าเนิน การแตงตั้งประชาชนรว มเป นคณะกรรมการจัด ซื้อจัด จาง เพื่ อใหการจัด ซื้อจัดจ างของเทศบาล
ตําบลงอบ มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ เปนการปองกันการเกิดปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น
2.4 กิ จ กรรมการรายงานผลการใช จ า ยเงิ น ให ป ระชาชนได รั บ ทราบ งานการเงิ น
และบัญชี กองคลัง ไดจัดทํารายงานงบการเงินประจําปงบประมาณ 2560 เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบในการทํางานดานการเงินการคลังและงบประมาณของเทศบาล
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
1. พั ฒ นาระบบในการตรวจสอบ ควบคุ ม และถ ว งดุ ล การใช อํ า นาจให เ หมาะสม
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
1.1 จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลงอบ ได
ดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6 ทั้งในสวนงานยอย และ
ในสวนองคกร และไดร ายงานผลการดําเนินการจัดสงใหกับสํ านักงานตรวจเงิน แผนดินจังหวั ดนาน ผูว า
ราชการจังหวัดนาน และนายอําเภอทุงชาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560
1.2 จั ด ทํ า กิ จ กรรมเผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร ราคากลาง ทางประกาศและเว็ บ ไซต
งานพั ส ดุ กองคลั ง ได ดํ า เนิ น การเผยแพร ป ระกาศจั ด ซื้ อ จั ด จ า งผ า นทางศู น ย ข อ มู ล ข า วสาร บอร ด
ประชาสัมพันธ และเว็บไซต www.ngob.go.th
1.3 จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง แผนการใชจายเงิน และเผยแพรใหประชาชนทราบ
งานพัสดุ กองคลัง ไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางและแผนการใชจายเงิน ประจําป 2560 และ
ไดเผยแพรผานชองทางเว็บไซต www.ngob.go.th ติดบอรดประชาสัมพันธ และศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล
1.4 จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ไดดําเนินการใหทุกสํานัก/
กอง จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกองกับนายกเทศมนตรี และ
ระหวางพนักงานเทศบาลกับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง โดยมีการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน เพื่อเปน
แนวทางการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใสและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

๖

2. สรางกลไกความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลงอบกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลงอบ
และจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลได ณ สํานักปลัดเทศบาล มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบให
ชัดแจน และจัดวางเอกสารขอมูลครบตามรายการที่กําหนด
2.2 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 งานบริหารทั่วไป สํานักปลัด ไดจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ใหกับผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร
ของเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ มีผูเขารวมอบรมจํานวน 80 คน งบประมาณดําเนินการ 14,900.บาท เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร มีความรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปรงใส สามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด และเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับ
ภาคประชาชน
2.3 กิ จ กรรมสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ก ารป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต เทศบาล
ตําบลงอบ ไดจัดทําแผนพับประชาสัมพันธการปองกันการทุจริ ต เพื่อประชาสัมพัน ธเผยแพรภารกิจของ
เทศบาลใหเปนที่ทราบกันโดยผานสื่อเอกสารประชาสัมพันธ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 พั ฒ นาศั ก ยภาพเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
1.1 จัดสงเจาหนาที่ของเทศบาลเขาอบรมหลักสูตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ที่จัดอบรมโดยหนวยงานอื่น หรือเทศบาลจัดเอง เทศบาลตําบลงอบ ไดจัดโครงการอบรมใหความรูในการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนและมาตรการปองกนการทุจริตในองคกร เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 มี
ผูเข ารว มอบรมจํ านวน 50 คน งบประมาณดําเนิน การ 5,000.- บาท จั ดอบรมใหกับ เจาหนาที่ของ
เทศบาล เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน เสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการ
ทํางานที่สุจริตโปรงใส
1.2 จัดทําศูนยขอมูลความรูกลางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาล
ตําบลงอบไดจัดขอมูลความรูกลางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตไว ณ ศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลงอบ เพื่อเผยแพรใหกับผูที่สนใจรับทราบ
2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
2.1 เฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน เทศบาลตําบลงอบไดประชาสัมพันธ
ประกาศเจตนารมณตามนโยบายการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลงอบ รวมทั้งประชาสัมพันธการเฝา
ระวังการคอรรัปชั่นโดยใหประชาชนรวมกันสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศบาล หากพบเห็น
การทุ จ ริ ต สามารถแจ งข า วสารได ห ลายชองทาง และมี การสนั บ สนุ น ภาคประชาชนให มี ส ว นร ว มในการ
ตรวจสอบการทํางานของเทศบาลในดานตาง ๆ เชน รวมเปนประชาคมในการตรวจรับงานกอสรางในพื้นที่
2.2 ติ ด ป า ยประชาสั มพั น ธ ก รณี พบเห็ น การทุ จริ ต เทศบาลตํ าบลงอบ ได ติ ดป า ย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต ณ จุดบริการที่ประชาชนมองเห็นชัดเจน
2.3 สงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต เทศบาลตําบลงอบ ไดมีการ
สงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต โดยเขารวมกิจกรรมที่องคกรอื่นไดจัดทําโครงการดาน
การปองกันการทุจริต และประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับทราบทุกครั้งเมื่อมีโอกาสไดเขารวมประชุมกับ
ทางหมูบาน เพื่อใหการทํางานของเทศบาลตําบลงอบเกิดความโปรงใส
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3. การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
เทศบาลตําบลงอบไดดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลงอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีทั้งหมด 28 โครงการ/กิจกรรม ไดดําเนินการตามแผนรอยละ 96 และพบ
ขอสังเกตในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. การดําเนิน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปองกัน และปราบปรามการทุจ ริต ของเทศบาล
ตําบลงอบ ยังคงมุงเนนการวัดผลเชิงปริมาณ แตไมไดมีการวัดผลเชิงคุณภาพจากผลลัพธที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
ผูรับผิดชอบยังขาดความเขาใจในเรื่องการจัดทําแผนดังกลาว และบุคลากรไมเพียงพอ
2. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปองกันปองและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตําบลงอบ ยังขาดการบูรณาการรวมกันของหนวยงานภายใน ทําใหกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเปนลักษณะของการ
ตางคนตางทํา
3. ในการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลงอบ ยังไมมีการเปด
โอกาสใหภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตาง ๆ) ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการจัดทําแผน เนื่องจากมีขอจํากัดในดานงบประมาณรายจาย
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบล
งอบ มีปจจัยในการสนับสนุนและผลักดันใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ ดังนี้
1. การที่มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบโดยฝายสภาเทศบาล เปนการสราง
ระบบการปองกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบไดในระดับหนึ่ง
2. มีการสรางกลไกของขอมูลขาวสารใหเกิดความโปรงใส โดยมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
และศูนยรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกขของเทศบาลในการอํานวยความสะดวกใหประชาชน
3. มี ก ารเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารและการรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นทางเว็ บ ไซต facebook
หอกระจายขาว บอรดประชาสัมพันธ
4. ผูบริหารทองถิ่นใหความสําคัญและกําชับหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการตามแผนปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ทําใหการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเปนตาม
เปาหมาย
4. ขอดีและขอเสียในการดําเนินงาน
4.1 ขอดี
4.1.1 การจั ด ทํ า แผนป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ช ว ยกระตุ น ให บุ ค ลากรใน
หนวยงานตระหนักในการทํางานที่เปนไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอยางเปน
ระบบ
4.1.2 เกิดการพัฒนาสมรรถนะและความละเอียดรอบคอบในการทํางานของบุคลากรใน
หนวยงาน
4.1.3 ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทํางานของเทศบาลตําบลงอบมากขึ้น ลดจํานวน
การรองเรียน เพิ่มความโปรงใสในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเทศบาลตําบลงอบ
4.1.4 เปนการเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมของบุคลากรในหนวยงานใหปฏิบัติงาน
โดยสุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสรางและปองกันการทุจริตในหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.1.5 เปนการปองกันบุคลากรของหนวยงานมิใหกระทํ าผิด ซึ่งทําใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะเจาหนาที่ที่ตองเกี่ยวของกับผลประโยชนโดยตรง
4.1.6 บุ ค ลากรของหน ว ยงานได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต อ ประชาชน
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และมีหลักธรรมาภิบาล
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4.2 ขอเสีย
4.2.1 การจัดทําแผนงานหรือกิจกรรมบางอยางเปนการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงาน
ประจํา และบุคลากรของหนวยงานไมไดใหความสนใจและไมเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําตัวชี้วัด
4.2.2 ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่บางคน
4.2.3 การปฏิ บั ติหนาที่ของเจาหนาที่บ างคนยังขาดการคํานึงถึงประโยชนสว นรวม
มากกวาประโยชนสวนตน
5. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
1. เทศบาลตําบลงอบมีการตรวจสอบปญหาการทุจริตโดยฝายสภาเทศบาลนั้นอาจไดผลใน
บางโครงการ แตเนื่องจากฝายสภาเทศบาลยังมีความรูไมหลากหลายและขาดความชํานาญเฉพาะดาน ในการ
ตรวจสอบจึงยังไมครอบคลุมทุกดาน
2. การที่ไมเจาหนาที่ตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานโดยตรงทําใหกระบวนการตรวจสอบ
ภายในมีการตรวจสอบไมสม่ําเสมอ แมวาจะมีการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบการตรวจสอบภายในแตเปนกําหนด
ในเชิงสัญลักษณมากกวาที่จะมีการดําเนินการตรวจสอบอยางตอเนื่อง เนื่องจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตอง
รับผิดชอบงานหลักของตนเองกอน
6. ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
1. พัฒ นาศักยภาพและปลู กฝ งข าราชการใหมีคุณธรรม จริย ธรรม ไมกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
2. พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนําผลการประเมิน
มาใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
3. ใหมีหนวยตรวจสอบภายในหรือหนวยกฎหมาย โดยมีตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
หรือนิติกร เพื่อการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ
4. ควรกําหนดกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ใหสอดคลองกับภารหลักของเทศบาล และมี
ความเชื่อมโยงตอเนื่องกันทุกปงบประมาณ
5. จัดสรรงบประมาณเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบและเปนไป
อยางทั่วถึง
6. เปดโอกาสใหภาคประชาสังคม ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลงอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลที่มี
ผลกระทบตอประชาชนหรือตามที่กําหนดไวในกฎหมายตาง ๆ

