
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   งานรับเรื่องราวรองทุกข  สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  

จังหวัดขอนแกน      

ท่ี ขก ๘๑๖๐๑ /………………วันท่ี……….เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙                        
เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจรติและ 
         ประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตําบลนาคํา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
 

  เทศบาลตําบลนาคํา ไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานมาตรการปองกันและราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตําบลนาคํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  เพ่ือใชเปน
กรอบดําเนินงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลนาคํา ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบข้ึน พรอมกับไดมอบหมายใหสวนตาง ๆ ในสังกัดรับไป
ดําเนินการ และบัดนี้การดําเนินการตามแผนฯ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดสิ้นสุดลงแลว จึงขอรายงานผลการ
ดําเนินงาน พรอมท้ังระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สําหรับกรอบ
แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลนาคํา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

๑. ผลการดําเนินงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ แผนงานสงเสริมจิตสํานึกคานิยมใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลนาคํา ปฏิบัติงานตาม 
                   หลักธรรมมาภิบาล ไดดําเนินการดังนี้ 

 

                            กิจกรรมท่ี ๑  ฝกอบรมใหความรูความเขาใจการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกบุคลากรของเทศบาลตําบลนาคํา ดานการจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ดังนี ้
     ๑. กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    

เทศบาลตําบลนาคํา ไดดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ กําหนดใหผูรับตรวจรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทิน  

 

   ๒.  ประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
    เทศบาลตําบลนาคํา ไดดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับ
งวดตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน                 

๓.  การดําเนินงานดานการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองคกร 
- เทศบาลตําบลนาคํา มีการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยงของเทศบาลตําบลนาคํา ซ่ึงไดมีการกําหนดองคประกอบคณะกรรมการและคณะทํางาน โดยแบงอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบโดยชัดเจน ตามสําเนาคําสั่งเทศบาลตําบลนาคําท่ี ๒๐ – ๒๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  



  
 - ๒ – 
 

- เทศบาลตําบลนาคํา  ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และ
วิเคราะหความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร      
   กิจกรรมท่ี ๒   เสริมสรางทัศนคติ คานิยม มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ธรรม
มาภิบาล และวัฒนธรรมการทํางาน ดังนี้ 

๑.  เผยแพรประชาสัมพันธ  คานิยมของ เทศบาลตําบลนาคํา  และมาตรฐานทาง
คุณธรรม และจริยธรรมอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
    ๑.๑  เผยแพรการรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ใหกับเจาหนาท่ี
ในสังกัด เทศบาลตําบลนาคํา ทราบผานทาง web site ศูนยราชการใสสะอาด เทศบาลตําบลนาคํา 

๑.๒  เผยแพรและรณรงคเสริมสรางคานิยมสรางสรรคราชการใสสะอาด
ของ เทศบาลตําบลนาคํา  
    ๑.๓  เผยแพรและรณรงคเสริมสรางทัศนคติ คานิยม มาตรฐานทาง
คุณธรรม และจริยธรรม ทางสื่อตาง ๆ เชน บอรดนิทรรศการ Internet E-mail เปนตน 
    ๑.๔ สงเสริมใหมีการปลูกฝงวัฒนธรรมในการทํางาน โดยดําเนินการ ๑  
เรื่อง 
 - จัดอบรม เรื่อง การสรางจิตสํานึกการทํางานในองคกรเพ่ือปองกันการ
ทุจริต ระหวางวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
   

๒.  สงเสริมการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ
บุคลากร เทศบาลตําบลนาคํา ดังนี้ 

๒.๑  เผยแพรกิจกรรมการจัดงานสัปดาหสงเสริมศาสนา และจริยธรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป ๒๕๕๘ ระหวางวันท่ี ๒๙ 
พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
    ๒.๒ จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 
เพ่ือปลูกฝงอุดมการณเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงจัดข้ึนในวันศุกรท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘   
   ๓.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  การทํางานของ
บุคลากรใหรวดเร็ว มีการนําระบบ IT   มาใชในภารกิจ เทศบาลตําบลนาคํา คือ 
    -  เทศบาลตําบลนาคํา ไดนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มาใชในงาน
สารบรรณขององคกร ทําใหมีความคลองตัวในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   กิจกรรมท่ี ๓  การจัดทําประกาศประมวลจริยธรรมแกบุคลากรท้ังฝายประจํา
และฝายการเมือง 

๑. โครงการคัดเลือกขาราชการและลูกจางประจําท่ีมีผลการทํางานและความ
ประพฤติดีเดน  เพ่ือใหการพิจารณาคัดเลือกขาราชการดีเดน ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๗  

๒.  มีการประกาศเกียรติคุณผูไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการดีเดนประจําป 
๒๕๕๗ โดยการมอบรางวัลและถายรูปติดประกาศเพ่ือเปนเกียรติประวัติ 

กิจกรรมท่ี ๔   สรางความใสสะอาดดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
1.  โครงการกิจกรรม ๕ ส. ในการปรับสภาพแวดลอมการทํางาน ไดมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการดําเนินโครงการกิจกรรม ๕ ส  เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
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2. กิจกรรมดานนันทนาการและสวัสดิการตาง ๆ 
 -  โครงการตรวจสุขภาพประจําป  
 -  โครงการออกกําลังกาย  

3. การจัดการใหสถานท่ีทํางานเปนเขตปลอดบุหรี่ โดยไดจัดสถานท่ีไวสําหรับ
ขาราชการ พนักงานราชการ ในสังกัด เทศบาลตําบลนาคํา และผูมาติดตอ เพ่ือเปนสัดสวนซ่ึงจะไมกอใหเกิด
มลภาวะเปนพิษ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  

 
กิจกรรมท่ี ๑    การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและศูนยดํารงธรรม 
เทศบาลตําบลนาคํา ไดมีการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการรับเรื่องราวรอง

ทุกข  
 

กิจกรรมท่ี ๒    จัดตั้งเครือขายการปองกันและเฝาระวังการทุจริตระหวางชุมชนและ
เทศบาลตําบลนาคํา 

เทศบาลตําบลนาคํา ตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเครือขายจากประชาชนใน
ตําบลนาคํา เพ่ือเปนเครือขายในการปองกันและตรวจสอบการทํางานของเทศบาลตําบลนาคํา 
 
   กิจกรรมท่ี ๓    การจดัระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
   เทศบาลตําบลนาคํา มีการรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
   กิจกรรมท่ี ๔    การสรางความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

๑.  เทศบาลตําบลนาคํา มีการจัดซ้ือจัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสและระบบ 
GFMIS   

๒. มีการเปดเผยผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตําบลนาคํา เผยแพร
ผานศูนยขอมูลขาวสาร อยางตอเนื่อง 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลตําบลนาคํา 

กิจกรรมท่ี ๑ จัดระบบการรับและตอบขอรองเรียน รองทุกข 
1. จัดใหมีชองทางการรับฟงขอรองเรียนหรือแจงเบาะแส 
การทุจริตท่ีเก่ียวของกับภารกิจของเทศบาลตําบลนาคํา ผานทาง สายดวน( เทศบาล

ตําบลนา คํา  ใสสะอาด )๐๔๓ -๓๐๖๐๙๕ ( ศูนย ข อ มูลข าวสาร )  และกลองรับฟงความคิดเห็น 
ปรากฎวา เทศบาลตําบลนาคํา ไมมีขอรองเรียนในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ เทศบาลตําบลนาคํา  

๒.  ตรวจสอบขอมูลและรายงานผลการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เทศบาล
ตําบลนาคํา ตอหนวยงานท่ีกํากับดูแล 

๓.  เปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนไดรวมตรวจสอบการดําเนินงานของ
ภาครัฐ ปรากฎวา ไมมีประชาชนเขามาตรวจสอบการดําเนินงานของ เทศบาลตําบลนาคํา 
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๔. จัดทําแบบสอบถามเชิงรุกเก่ียวกับการทุจริตเปนประจําป และสรุปขอคิดเห็น

จากแบบสอบถาม ซ่ึง เทศบาลตําบลนาคํา ไดจัดสงแบบสอบถามใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน  ๑๐๐ ราย 
ผลปรากฏวา ไมพบพฤติกรรมท่ีแสดงสอไปในทางทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน    สวนตนและพวกพอง 
   ๕.  ใหความรวมมือในการใหขอมูลขอเท็จจริงเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีอยาง
ตรงไปตรงมา เม่ือมีการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก  

๖. เทศบาลตําบลนาคํา ไดดําเนินการเผยแพรหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการ
รองเรียน/รองทุกขตอการดําเนินการของ เทศบาลตําบลนาคํา ตอประชาชน  
   กิจกรรมท่ี ๒ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
   เทศบาลตําบลนาคํา ไดมีการจัดทํารายงานผลสําเร็จและแผนปฏิบัติการดําเนินงาน
ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยไดมีการ
ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  
 

๒.  ปจจัยสนับสนุน 
  ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปจจัยในการสนับสนุนและผลักดันใน
การดําเนินการประสบความสําเร็จ ดังนี้ 
  ๑)  ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน จึงถือเปนนโยบายสําคัญ ผูบริหาร
และเจาหนาท่ีจึงใหความสําคัญในการดําเนินงาน 
  ๒)  การท่ีมีหนวยตรวจสอบภายใน  เปนการสรางระบบการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไดในระดับหนึ่ง 
  ๓)  เทศบาลตําบลนาคํา มีการสรางกลไกของขอมูลขาวสารใหเกิดความโปรงใส โดยมีการ
จัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาด  และศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลตําบลนาคํา  
  ๔)  มีการเผยแพรขอมูลทาง Web site และ Internet ของ เทศบาลตําบลนาคํา 
๓.  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
  เทศบาลตําบลนาคํา เปนหนวยงานขนาดเล็ก มีบุคลากรจํากัด ไมสามารถจัดตั้งศูนยและจัด
ใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติภารกิจของศูนยโดยเฉพาะ ในการปฏิบัติงานตองใชการทํางานในรูปคณะทํางานและ
ประสานการดําเนินการตามภารกิจประจํา ทําใหการปฏิบัติงานของศูนยฯ ไมสามารถดําเนินการในเชิงรุกได 
๔.  ขอเสนอแนะ 
  ๑)  พัฒนาศักยภาพและปลูกฝงขาราชการใหมีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ใหเปนรูปธรรมมากข้ึน 
  ๒)  พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนําผลการ
ประเมินมาใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
  ๓)  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจ โดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบในทุกข้ันตอน อยางโปรงใส สมเหตุสมผล 
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