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ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
------------------------------------------------ 

 เทศบาลต าบลยะรัง ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นั้น 

 โดยเทศบาลต าบลยะรัง จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ดังนี้ 
 
1.ผลการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลยะรังปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 1.จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง 
 2.จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้องประจ าตัวบุคลากรทุกคน 
 3.จัดท าคู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แนวทางท่ี 1 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1.โครงการรับฟังความเห็นเวทีประชาคม โดยออกประชาคม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยะรัง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน จ าเป็นเร่งด่วนเพื่อน าเข้าแผนพัฒนาเทศบาล   

 2. การจัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริตตามหมู่บ้านชุมชน  

 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน      
 1. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ด ารงธรรม     
 2. แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆ    
 3. จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม  

ยุทธศาสตร์ที ่3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แนวทางท่ี 1 จัดท าระบบตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลให้เหมาะสม 

 1.จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ด้านการจัดระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จัดท าระบบ
ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม ดังนี้  
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  1.1 ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน      
  เทศบาลต าบลยะรังได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  1.2 ประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
  เทศบาลต าบลยะรัง ได้ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับงวดตั้งวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามแนวทางการติดตามประเมินการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 2.มีการสร้างความโปร่งใสในการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบ GFMIS โดยเผยแพร่ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ท าการ เทศบาลต าบลยะรัง ทาง
ประกาศและเว็บไซต ์(www.abtsanor.go.th)  
 3.จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  

 แนวทางท่ี 2 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน 

 1.จัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารพร้อมมีค าสั่งผู้รับผิดชอบ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 แนวทางที่ 1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1.จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลต าบลยะรัง เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

     
2.ปัจจัยสนับสนุน 
 

  ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันใน
การด าเนินการประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
  1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และการมีตรวจสอบภายใน เป็นการสร้างระบบการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  2) เทศบาลต าบลยะรัง มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ Facebook 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.abtsanor.go.th/
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3.วิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ 
 3.1 ข้อดี 

3.1.1 การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิด
ความตระหนักในการท างานให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนกฎหมาย และเกิดการติดตามอย่างเป็นระบบ 
  3.1.2 ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชน         

3.1.3 เกิดการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงาน มีความละเอียดรอบคอบ 
ลดความผิดพลาดในการด าเนินการโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ   

3.1.4 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการติดตามการท างานของภาค
ราชการ 

3.1.5 เป็นการสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและยึด
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

3.1.6 เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานมิให้กระท าผิด ซึ่งเกิดผลดีต่อเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 
 3.2 ข้อเสีย  
  การท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่ได้ให้ความสนใจและให้
ความส าคัญเท่าที่ควร 
 
4.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

 เทศบาลต าบลยะรังเป็นหน่วยงานขนาดกลาง การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภาอาจได้ผล
ในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่
หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดใน
เชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง
รับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
 

4.ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการ บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 


