
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   งานรับเรื่องราวรองทุกข  สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน      

ท่ี ขก ๘๑๖๐๑ /…..40..…วันท่ี…16...เดือนพฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕60                        
เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 
         ประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตําบลนาคํา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
 

 ตามท่ีเทศบาลตําบลนาคํา ไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานมาตรการปองกันและราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตําบลนาคํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  เพ่ือใชเปน
กรอบดําเนินงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลนาคํา ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบข้ึน พรอมกับไดมอบหมายใหสวนตาง ๆ ในสังกัดรับไป
ดําเนินการ และบัดนี้การดําเนินการตามแผนฯ ประจําป พ.ศ. ๒๕60 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  ฝกอบรมใหความรูความเขาใจการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแก
บุคลากรของเทศบาลตําบลนาคํา ดานการจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้
 ๑. กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    

เทศบาลตําบลนาคํา ไดดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ กําหนดใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทิน  

 

 ๒.  ประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 เทศบาลตําบลนาคํา ไดดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับงวดต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๕9 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
 

๓.  การดําเนินงานดานการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองคกร 
- เทศบาลตําบลนาคํา มีการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลนา

คํา ซ่ึงไดมีการกําหนดองคประกอบคณะกรรมการและคณะทํางาน โดยแบงอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบโดย
ชัดเจน ตามสําเนาคําสั่งเทศบาลตําบลนาคําท่ี ๒๐ – ๒๔/๒๕60 ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕60 

 
- เทศบาลตําบลนาคํา  ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน

ภายในองคกร      
 



  - ๒ – 
                 
 กิจกรรมท่ี ๒   เสริมสรางทัศนคติ คานิยม มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาล และ
วัฒนธรรมการทํางาน ดังนี้ 

๑. เผยแพรประชาสัมพันธ  คานิยมของ เทศบาลตําบลนาคํา  และมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
อยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 ๑.๑  เผยแพรการรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ ๒๕60 ใหกับเจาหนาท่ีในสังกัด เทศบาล
ตําบลนาคํา ทราบผานทาง web site ศูนยราชการใสสะอาด เทศบาลตําบลนาคํา 

๑.๒  เผยแพรและรณรงคเสริมสรางคานิยมสรางสรรคราชการใสสะอาดของ เทศบาลตําบลนาคํา  
 ๑.๓  เผยแพรและรณรงคเสริมสรางทัศนคติ คานิยม มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ทางสื่อ
ตาง ๆ เชน บอรดนิทรรศการ Internet E-mail เปนตน 
 ๑.๔ สงเสริมใหมีการปลูกฝงวัฒนธรรมในการทํางาน โดยดําเนินการ ๑  เรื่อง 
 - จัดอบรมความรูทางกฎหมายใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําชุมชน ประชาชน
ท่ัวไป และพนักงานเทศบาล เพ่ือปลูกจิตสํานึกการทํางานในองคกรเพ่ือปองกันการทุจริต ระหวางวันท่ี ๒7  
ธันวาคม ๒๕60 
   

๒.  สงเสริมการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของบุคลากร เทศบาลตําบล
นาคํา ดังนี้ 

๒.๑ เผยแพรกิจกรรมการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ 
 ๒.๒ จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน เพ่ือปลูกฝงอุดมการณเพ่ือ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงจัดข้ึนในวันจันทรท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  
  
 ๓.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  การทํางานของบุคลากรใหรวดเร็ว มี
การนําระบบ IT   มาใชในภารกิจ เทศบาลตําบลนาคํา คือ 
 -  เทศบาลตําบลนาคํา ไดนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มาใชในงานสารบรรณขององคกร ทําใหมี
ความคลองตัวในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 
กิจกรรมท่ี ๓  การจัดทําประกาศประมวลจริยธรรมแกบุคลากรท้ังฝายประจําและฝายการเมือง 

๑. โครงการคัดเลือกขาราชการและลูกจางประจําท่ีมีผลการทํางานและความประพฤติดีเดน  
เพ่ือใหการพิจารณาคัดเลือกขาราชการดีเดน ประจําปพุทธศักราช ๒๕60  

๒.  มีการประกาศเกียรติคุณผูไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการดีเดนประจําป ๒๕60 โดยการ
มอบรางวัลและถายรูปติดประกาศเพ่ือเปนเกียรติประวัติ 

 
กิจกรรมท่ี ๔   สรางความใสสะอาดดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

๑.  โครงการกิจกรรม ๕ ส. ในการปรับสภาพแวดลอมการทํางาน ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการกิจกรรม ๕ ส  เม่ือวันท่ี ๑2 มกราคม ๒๕60 

๒. กิจกรรมดานนันทนาการและสวัสดิการตาง ๆ 
 -  โครงการตรวจสุขภาพประจําป  
 -  โครงการออกกําลังกาย  

๓. การจัดการใหสถานท่ีทํางานเปนเขตปลอดบุหรี่ โดยไดจัดสถานท่ีไวสําหรับขาราชการ 
พนักงานราชการ ในสังกัด เทศบาลตําบลนาคํา และผูมาติดตอ เพ่ือเปนสัดสวนซ่ึงจะไมกอใหเกิดมลภาวะเปน
พิษ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กิจกรรมท่ี ๑     
การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและศูนยดํารงธรรม เทศบาลตําบลนาคํา ไดมีการจัดตั้งคณะทํางาน

เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการรับเรื่องราวรองทุกข  
กิจกรรมท่ี ๒   
จัดตั้งเครือขายการปองกันและเฝาระวังการทุจริตระหวางชุมชนและเทศบาลตําบลนาคํา 

เทศบาลตําบลนาคํา ตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเครือขายจากประชาชนในตําบลนาคํา เพ่ือเปน
เครือขายในการปองกันและตรวจสอบการทํางานของเทศบาลตําบลนาคํา 
 กิจกรรมท่ี ๓   
  การจดัระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลนาคํา มีการรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยง
กับผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 กิจกรรมท่ี ๔  
   การสรางความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

๑.  เทศบาลตําบลนาคํา มีการจัดซ้ือจัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสและระบบ GFMIS   
๒. มีการเปดเผยผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตําบลนาคํา เผยแพรผานศูนยขอมูล

ขาวสาร อยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ – 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ  
                  เทศบาลตําบลนาคํา 

กิจกรรมท่ี ๑ จัดระบบการรับและตอบขอรองเรียน รองทุกข 
 ๑. จัดใหมีชองทางการรับฟงขอรองเรียนหรือแจงเบาะแส 

การทุจริตท่ีเก่ียวของกับภารกิจของเทศบาลตําบลนาคํา ผานทาง สายดวน( เทศบาลตําบลนา คํา  ใส
สะอาด )๐๔๓ -๓๐๖๐๙๕ ,๐๔๓ –  ๓๐๖๐๖๙ ,  ๐๔๓ –  ๒๑๐๘๐๐  ( ศูนย ข อ มูลข าวสาร )  
และกลองรับฟงความคิดเห็น ปรากฎวา เทศบาลตําบลนาคํา ไมมีขอรองเรียนในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ 
เทศบาลตําบลนาคํา  

๒.  ตรวจสอบขอมูลและรายงานผลการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เทศบาลตําบลนาคํา ตอ
หนวยงานท่ีกํากับดูแล 

๓.  เปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนไดรวมตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ ปรากฎวา ไมมี
ประชาชนเขามาตรวจสอบการดําเนินงานของ เทศบาลตําบลนาคํา 

๔. จัดทําแบบสอบถามเชิงรุกเก่ียวกับการทุจริตเปนประจําป และสรุปขอคิดเห็นจากแบบสอบถาม ซ่ึง 
เทศบาลตําบลนาคํา ไดจัดสงแบบสอบถามใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน  ๑๐๐ ราย ผลปรากฏวา ไมพบ
พฤติกรรมท่ีแสดงสอไปในทางทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน    สวนตนและพวกพอง 
 ๕.  ใหความรวมมือในการใหขอมูลขอเท็จจริงเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา เม่ือ
มีการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก  

๖. เทศบาลตําบลนาคํา ไดดําเนินการเผยแพรหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการรองเรียน/รองทุกขตอ
การดําเนินการของ เทศบาลตําบลนาคํา ตอประชาชน  

กิจกรรมท่ี ๒ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
 เทศบาลตําบลนาคํา ไดมีการจัดทํารายงานผลสําเร็จและแผนปฏิบัติการดําเนินงานตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ ๒๕60 โดยไดมีการปฏิบัติตาม
แผนการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  
 

๒.  ปจจัยสนับสนุน 
 ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ดําเนินการประสบความสําเร็จ ดังนี้ 
 ๑)  ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน จึงถือเปนนโยบายสําคัญ ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีจึงใหความสําคัญในการดําเนินงาน 
 ๒)  การท่ีมีหนวยตรวจสอบภายใน  เปนการสรางระบบการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไดในระดับหนึ่ง 
 ๓)  เทศบาลตําบลนาคํา มีการสรางกลไกของขอมูลขาวสารใหเกิดความโปรงใส โดยมีการจัดต้ังศูนย
ประสานราชการใสสะอาด  และศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลตําบลนาคํา  
 ๔)  มีการเผยแพรขอมูลทาง Web site และ Internet ของ เทศบาลตําบลนาคํา 
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๓.  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลนาคํา เปนหนวยงานขนาดเล็ก มีบุคลากรจํากัด ไมสามารถจัดตั้งศูนยและจัดใหมี
เจาหนาท่ีปฏิบัติภารกิจของศูนยโดยเฉพาะ ในการปฏิบัติงานตองใชการทํางานในรูปคณะทํางานและประสาน
การดําเนินการตามภารกิจประจํา ทําใหการปฏิบัติงานของศูนยฯ ไมสามารถดําเนินการในเชิงรุกได 
๔.  ขอเสนอแนะ 
 ๑)  พัฒนาศักยภาพและปลูกฝงขาราชการใหมีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ใหเปนรูปธรรมมากข้ึน 
 ๒)  พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนําผลการประเมินมาใช
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 ๓)  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจ โดยใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบในทุกข้ันตอน อยางโปรงใส สมเหตุสมผล 
 

(ลงชื่อ)      บัณฑิต     โพธิ์พยัคฆ    
      (  นายบัณฑิต     โพธิ์พยัคฆ ) 
            นิติกรชํานาญการ 
 

- ความเห็นหัวหนาสํานักปลัดฯ 
 

......................................ทราบ.......................................................................................................... 
 

ลงชื่อ .............รวีวรรณ  สีดาเคน  ............... 
     (  นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน  )    
             หัวหนาสํานักปลัดฯ 
 

-  ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตําบล 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….............………………… 
.............................................................................................................................................................................                                              
     

(ลงชื่อ)............ธวัชชัย    บึงมุม............... 
     (นายธวัชชัย    บึงมุม) 
                 รองปลัดเทศบาล 

-  ความเห็นของปลัดเทศบาลตําบล 
 

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ)............ณิศรา  ทองโคตร.................                      
                             ( นางณิศรา  ทองโคตร )                       
                                        รองปลัดเทศบาลตําบล รักษาการในตําแหนง 
          ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 
 

/ความเห็นนายก... 
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-  ความเห็นนายกเทศมนตรตีําบล 
 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 

 

       (ลงชื่อ)........ชาญชัย  ศรีวิวัฒน................... 
                    (นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน) 

             นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
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