รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
-----------------------------------------------ตามที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2559-2561 เป็นแผนที่รองรับภารกิจการเป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกัน
การทุจริต และเป็นผู้นาในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) นโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ข้อ ๙ ระบุว่า ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชนมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบ การใช้อานาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม และนโยบายรัฐบาล ข้อ
๑๐ ระบุว่า ให้มีการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการของเทศบาลในการต่อต้านการทุจริตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. ผลการดาเนินงาน
มิติที่๑ การปลูกและการปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการดังนี้
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การปลุกจิตสานึกและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑ โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒ โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
๑.๓ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ
๑.๔ โครงการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
๑.๕ การประชุมประจาเดือนคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
๑.๖ มาตรการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ซึ่งบุคลากรของเทศบาล
๑.๗ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การสร้างจิตสานึกและ สร้างความตระหนัก แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๘ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้
๑.๙ โครงการไผ่แสนกอ
๑.๑๐ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑.๑๑
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
๑.๑๒
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้
๑.๑๓
กิจกรรม “ของหาย ได้คืน”
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้ดาเนินการดังนี้
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๑
มาตรการการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง
๒.๒
มาตรการการบริหารงานพัสดุ
๒.๓
มาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๔
มาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒.๕
การมอบอานาจของผู้บริหารให้ปฏิบัติราชการแทน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและ/บุคคลในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒.๖ กิจกรรมคัดเลือกพ่อดีเด่น
๒.๗ กิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่น
๒.๘ กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีเมืองไผ่
๒.๙ กิจกรรมเยาวชนดีเด่น
๒.๑๐ กิจกรรมคัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้างดีเด่น
โครงการ /กิจกรรม/มาตรการ มาตรจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต
๒.๑๑ กิจกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๒.๑๒ กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
มิติที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ดาเนินการดังนี้
โครงการ /กิจกรรม/มาตรการ จัดให้มี และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เทศบาลทางสื่อหอกระจายข่าวไร้สาย
๓.๒ กิจกรรม “ปฏิทินแจ้งข่าวกิจกรรม”
๓.๓ การให้ข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารผ่าน
Website เทศบาลเมืองบ้านไผ่
๓.๔ กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
๓.๕ กิจกรรม “หนังสือพิมพ์เสียงเมืองไผ่”
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การรับฟังความคิดเห็น การรับ และตอบสนองเรื่องร้องเรียน /ร้อง
ทุกข์ของประชาชน
๓.๖
กิจกรรม “หน่วยทันใจ”
๓.๗
กิจกรรม จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองบ้านไผ่
๓.๘
โครงการประชุมประจาเดือนองค์กรภาคประชาชน
๓.๙
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์
โครงการ /กิจกรรม/มาตรการ การส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑๐
กิจกรรมจัดทาแผนชุมชน
๓.๑๑
กิจกรรมประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่
๓.๑๒
กิจกรรมร่วมตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง
๓.๑๓
กิจกรรมการแต่งตั้งประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล
๓.๑๔ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม และเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชน
มิติ ที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๔.๑
กิจกรรมตรวจสอบ/ติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
๔.๒ การตรวจสอบภายใน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ว มตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๔.๓ กิจกรรมให้ประธานกรรมการชุมชนเข้ามาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔.๔
กิจกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
๔.๕
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้
๔.๖
กิจกรรมเข้าร่วมเป็นกรรมการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการทุจริต
๔.๗
กิจกรรมเข้าร่วมเป็นเครือข่าย (MOU) การป้องกันการทุจริต
๔.๘
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.ในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
การป้องกัน/เฝ้าระวังการทุจริต
มิติที่ ๕ ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ
โครงการ /กิจกรรม/มาตรการ บุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี แผนปฏิบัติการประจาปี
และงบประมาณที่แสดงถึงความยั่งยืนและต่อเนื่องในการเป็นต้นแบบ
๕.๑
การดาเนินการให้มีบุคลากรที่สามารถรองรับแต่ละภารกิจ
เพือ่ การเป็น อปท. ต้นแบบได้ (แผนอัตรากาลัง ๓ ปี)
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการการแก้ไข ปรับปรุง หรือออกระเบียบ คาสั่ง ประกาศข้อบัญญัติที่
สนับสนุนการป้องกันการทุจริต
๕.๒
กิจกรรมออกระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พ.ศ.๒๕๕๙
๕.๓
กิจกรรมแก้ไขปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ฝ่ายบริหารของเทศบาลฯ พ.ศ.๒๕๕๔
๕.๔
กิจกรรมแก้ไขปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ฝ่ายสภาเทศบาลฯ พ.ศ.๒๕๕๔
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการข้อมูลและจานวนเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จะขยายผล
๕.๕ กิจกรรมการขยายเครือข่ายเทศบาล/อบต.ด้านการป้องกันการทุจริต
2. ปัจจัยสนับสนุน
ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันใน
การดาเนินการประสบความสาเร็จ ดังนี้
1) ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดตามคารับรองฯ ของหน่วยงาน จึงถือเป็นนโยบายสาคัญ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่จึงให้ความสาคัญในการดาเนินงาน
2) การที่มีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
3) เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบ้านไผ่
4) มีการเผยแพร่ข้อมูลทาง Web site/ facebook และ Intranet ของเทศบาล
3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดกลาง มี ข้อจากัดด้านบุคลากรและ
งบประมาณ ไม่สามารถ ดาเนินการได้ตามห้วงเวลาที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน ในการปฏิบัติงานต้องใช้การทางาน
ในรูปคณะทางานและประสานการดาเนินการตามภารกิจประจา ทาให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดาเนินการ ได้
อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ หน่วยตรวจสอบภายในยังขาดการตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ไม่ชัดเจน ขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มีแผนงานการตรวจสอบ ไม่เป็นอิสระ
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4. ข้อเสนอแนะ
1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจัดอบรมกฎหมายให้ความรู้ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีตามแผนฯ โดยจัดอบรมอีกครั้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนาผลการประเมิน
มาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอานาจการตัดสินใจ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
๔) แผนฯ ไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดทาแผนของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องจากมีการปรับปรุงแนวทางการจัดทาแผนใหม่ และขยายจากแผนเดิมมี
ระยะเวลา ๓ ปี เพิ่มเป็น ๔ ปี และยังมีการจัดทาแผนของ ป.ป.ท. ซึ่งเป็นแผนฯ ๕ ปี จึงมีเหตุสมควรในการ
ปรับปรุงแผนฯ ให้มีความสอดคล้องกัน และปรับปรุงกิจกรรมตามแผนให้มีความเหมาะสม และยกเลิก
กิจกรรม/โครงการ บางอย่างที่ไม่จาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดทาแผนของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาปรับงบประมาณตามสภาพความ
เหมาะสมในอนาคต
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