รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตาบลจอมทอง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(รอบ 6 เดือน)
-----------------------------------------------เทศบาลต าบลจอมทองได้มี การจั ดทาแผนปฏิบั ติการด้ านการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อใช้เป็นกรอบดาเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายใน เทศบาลตาบลจอมทอง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการในการวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น
โดยเทศบาลต าบลจอมทองได้ ม อบหมายให้ ส่ ว นราชการภายในรั บ ไปด าเนิ น การ และบั ด นี้ ก าร
ดาเนินการตามแผนฯ ประจาปี พ.ศ. 2562 ผ่านไปในรอบ 6 เดือน จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน พร้อ มทั้ง
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สาหรับกรอบแผนการดาเนินงาน โดย
ได้จัดทากิจกรรม จานวน 11 กิจกรรม จากทั้งหมด 21 กิจกรรม ดังนี้
1.ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลจอมทองปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
1.ดาเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างสานึกและค่านิยมให้หน่วยงานของเทศบาลตาบลจอมทอง
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยดาเนินโครงการดังนี้
1.1 ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตาบลจอมทอง
การดาเนินการ
ดาเนินประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุก
คนรับทราบการใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตาบลจอมทอง
ผลการดาเนินการ
การดาเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตาบล
จอมทอง ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานได้อย่างเหมาะสมเกิดการ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน
1.2 การยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การดาเนินการ
คัดเลือกบุคลากร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจาปี
ผลการดาเนินการ
เทศบาลตาบลจอมทองคัดเลือกพนักงานดีเด่น ได้รับเชิดชูเกียรติการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีความ
เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ
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2.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540
การดาเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ผลการดาเนินการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลจอมทองได้ดาเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ
ห้องประชุมเทศบาลตาบลจอมทอง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จานวน 66 คน
2.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การดาเนินการจัดทาแผน และจัดทาสรุปผล
ผลการดาเนินการ
กองคลังได้ดาเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ หนังสือพิมพ์
และทางอินเตอร์เนต
2.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่าเสมอ
การดาเนินการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดาเนินการ
เทศบาลตาบลจอมทองได้ดาเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็น
ประจาต่อเนื่องทุกไตรมาส
2.4 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
การดาเนินการจาทาแผน และจัดทาสรุปผลการควบคุมภายใน
ผลการดาเนินการ
1.กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
ได้ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กาหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ การควบคุมภายในอย่างน้อยปีล ะหนึ่ งครั้งภายในเก้าสิ บวันนับจากวันสิ้ น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
2.การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร
มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการและคณะท างานบริ ห ารความเสี่ ยงซึ่ งได้ มี การก าหนดองค์ ประกอบ
คณะกรรมการและคณะทางานโดยแบ่งอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดาเนินการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
3.ได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการควบคุ ม ภายในประจ าปี ง บประมาณ 2562 ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ทั้งในส่วน
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เชียงใหม่และอาเภอจอมทองเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 ตุลาคม 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3.1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์
การดาเนินการ
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต์
ผลการดาเนินการ
ได้ดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเวปไซด์ เทศบาลตาบลจอมทอง และทางเฟส
บุคอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
3.2 ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
การดาเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซด์
3.3 การสารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลจอมทอง
การดาเนินการสารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดาเนินการ
ได้จ้างสถาบันการศึกษาสารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการสารวจความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.1 จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
การดาเนินการ
จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
ผลการดาเนินการ
สานักปลัดได้จัดทา
1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) กาหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
3) จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
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การดาเนินการ
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ
ผลการดาเนินการ
โดยดาเนินการในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานของเทศบาลตาบล
จอมทอง ประจาปี 2562
4.3 จัดทารายงานผลความสาเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส
การดาเนินการ
จัดทารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินการ
มีการจัดทารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.3 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
4.3.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
4.3.2 ด้านทรัพยากรบุคคล
4.3.3 ด้านการเงิน
4.3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน
ผลการดาเนินการ
มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการ
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ดาเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุม
ภายใน
1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จานวน 1 ครั้ง
2) ด้านทรัพยากรบุคคล
จานวน 3 ครั้ง
3) ด้านการเงิน
จานวน 5 ครั้ง
4) ด้านการควบคุมภายใน จานวน 1 ครั้ง
4.4 จัดทาหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
การดาเนินการ
จัดทาหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผลการดาเนินการ
มีการจัดทาหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชน
เรียบร้อยแล้ว
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ความคิดเห็น
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลจอมทอง
- เว็บไซต์เทศบาลตาบลจอมทอง
- โทร 053-341890
การดาเนินการ
จัดทาระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาแสการทุจริต
ผลการดาเนินการ
มีการจัดทาจัดทาระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง
เวปไซด์ และแผ่นพับ
2. ปัจจัยสนับสนุน
ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ดาเนินการประสบความสาเร็จ ดังนี้
1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาเทศบาล เป็นการสร้างระบบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
2) เทศบาลตาบลจอมทองมีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook
3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลจอมทองเป็ น หน่ว ยงานขนาดกลาง การตรวจสอบปัญ หาการทุจริ ตโดยฝ่ ายสภา
เทศบาลตาบลจอมทองอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจากัดเรื่องความรู้ความสามารถ
เนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชานาญเฉพาะด้าน ทาให้อาจมีการตรวจสอบที่
ไม่ครอบคลุมทุกด้าน
การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทาให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่าเสมอ แม้ว่าจะมีการกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการกาหนดใน
เชิงสัญลั กษณ์มากกว่าที่จะมีการดาเนิ นการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง
รับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจทาให้ไม่มีเวลาดาเนินการตามแผนการตรวจสอบ
4. ข้อเสนอแนะ
1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

-62) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนาผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอานาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตาแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ

(นายอุดม คาวัน)
นายกเทศมนตรีตาบลจอมทอง

