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รายงานผลการด าเนนิการ 
 ตามแผนปฏบิัตดิ้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ   

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 
------------------------------------------------ 

 เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559   เพื่อใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลต าบล
ท่าไม้  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้ึน 

  โดยเทศบาลต าบลท่าไม้  ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้การด าเนินการตาม
แผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2559 ได้ส้ินสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมท้ังระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

1.ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบล 

   (งบประมาณด าเนินการ    22,635.-บาท) 
  การด าเนินงาน  โครงการฯ วันท่ี  30  สิงหาคม  2559 โดยการจัดอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการน าวัสดุเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์ และการน ากล่องนมมาท าผลิตภัณฑ์  หมวก โดย
ต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักการ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และได้น า ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้
อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมท้ังได้เปิดโลกทัศน์ใน
การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

  - นักเรียนจากโรงเรียนวัดคร้อพนัน    จ านวน   59  คน 
  - นักเรียนจากโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น   จ านวน   21  คน  
  ผลการด าเนินงาน    จ านวนเด็กนักเรียน  80  คน  มีความรู้ด้านอาชีพ    แบบพึ่งพาตนเองได้ 
บนพื้นฐานของความประหยัด ลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น  มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด เป็นการด าเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชด าริ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมที่ 1 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
1.โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม (งบประมาณด าเนินการ  13,750.-บาท) 
การด าเนินงาน  เทศบาลต าบลท่าไม้   จัดประชุมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยได้ออกประชาคม    11  

ชุมชน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าไม้  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอโครงการท่ีมีความต้องการและเป็นปัญหาของแต่ละชุมชน  ซึ่งชุมชนไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้  
ประชาชนมีความเดือดร้อน  จ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการเพื่อน าเข้าแผนพัฒนาต าบล 

ผลการด าเนินงาน 
กระบวนการท่ีเกิดจากการหารือกันท าให้เกิดการเรียนรู้  ความมีเหตุผลจากปัญหาความขัดแย้งต่างๆ 

สะท้อนความเข้มแข็งในความเป็นประชาธิปไตยของชุมชน  ท่ีได้มีการเปล่ียนแปลง มีความคิดเห็น มีทัศนคติไป
ในทางท่ีดี และถูกต้องยิ่งขึ้น จากเดิมอาจจะอยู่ในส่ิงท่ีไม่ชอบ ไม่ดีงาม ต่อมาได้มีการเปล่ียนแปลง เมื่อได้ท างานเพื่อ
ชุมชน มีการแลกเปล่ียน มีการวิเคราะห์ ทาให้สามารถสรุปความเห็นร่วมกันได้ง่ายขึ้นในแนวทางการพัฒนาของตน 
ซึ่งนอกจากสะท้อนถึงพลังชุมชน ยังช้ีให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นแบบพึ่งตนเอง อันจะนา
ไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนในท่ีสุดชุมชนจะมีความเข้มแข็ง และพร้อมท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน ได้เล็งเห็นความส าคัญ เข้าไปเป็นภาคี
หนึ่ง ของประชาคมท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาอย่างแท้จริง  
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2. จัดท า ตู้ ปณ/เว็บไซต์แจ้งเหตุ ทุจริต 
  การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/

ข้อเสนอแนะ และช่องทางเสนอความคิดเห็น 
- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลท่าไม้ 
- เว็บไซต์ www.Thamajkan.go.th 
- โทร 0-3454-1775     

การด าเนินการ 
จัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท าจัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์    แจ้งเบาะแสการทุจริต     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ทางเว็ปไซด์และแผ่นพับ 
3. จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต 
 

 
กิจกรรมที่  2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    การด าเนินการ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้ด าเนินโครงการเมื่อวันท่ี  

16  กันยายน  2559  โดยฝึกอบรมให้ความรู้กับก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชนและประชาชนท่ี
มีความสนใจท่ัวไป  ในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้  จ านวน  60  คน 

    การบรรยายภาคทฤษฎี 
      - ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและสถานการณ์ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
      - การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นพร้อมการสาธิต 

http://www.thamajkan.go.th/
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      - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
      - การประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและการเตรียมความพร้อมในเบ้ืองต้น 
        การสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง 
      - การใช้ถังดับเพลิง CO2 
      - การเข้าดับไฟในสถานการณ์จ าลอง 

         ผลการด าเนินงาน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  60  คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้าง  ทักษะใน

กระบวนการจัดการภัยพิบัติ ท าให้ชุมชนมีความปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพชุมชน  ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะความช านาญในการแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติ  การแจ้งเตือนภัย  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย   
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2. โครงการท่าไม้ร่วมใจ  ต้านภัยยาเสพติด 
    การด าเนินการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการท่าไม้ร่วมใจ  ต้านภัยยาเสพติด เมื่อ

วันท่ี  27 – 28 มิถุนายน  2559  ณ  โรงเรียนวัดคร้อพนัน  โดยการจัดอบรมเด็ก  เยาวชน และผู้น าชุมชน  
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  กลุ่มเป้าหมายท่ีต้ังไว้  จ านวน  200  คน   เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องโทษและพิษภัยจาก
ยาเสพติดและร่วมเดินรณรงค์ แจกเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์  เพื่อต่อต้านยาเสพติด พร้อมมอบป้ายรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ให้กับผู้น าชุมชน เพื่อน าไปติดตามจุดชุมชนต่างๆ  

   ผลการด าเนินงาน     ผู้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติจริง   จ านวน  163  คน  ได้รู้ถึงพิษภัยยาเสพติด
และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้อง       พร้อมประสบการณ์ท่ีดีเป็นแบบอย่างใน
การต่อต้านยาเสพติดในชุมชน และยาเสพติดลดหายไปจากพื้นท่ีเทศบาลต าบลท่าไม้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดท าระบบตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม 
 1. จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

การด าเนินการ  จัดท าแผนการตรวจสอบ  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน   รายงานประเมินผลการตรวจสอบตามไตรมาส   พร้อมสรุปผลการควบคุมภายใน
ของส านัก/กองงาน  รายงานใหผู้้ก ากับดูแล  คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544  ข้อ  6  (งวดระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2559 – 30  กันยายน  2560)    

ผลการด าเนินการ 
1.ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    
ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดให้ ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน      ผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน   

 2.การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเส่ียงภายในองค์กร 
 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเส่ียงซึ่งได้มีการก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและ

คณะท างานโดยแบ่งอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง และ
วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร  

3.ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ท้ังในส่วนงานย่อย และในส่วน
องค์กร และได้รายงานผลการด าเนินการ จัดส่งรายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรีและอ าเภอ
ท่ามะกาเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 ตุลาคม 2559 

2. จัดกิจกรรม  เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ราคากลาง  การประกาศ  เว็บไซค์  
    การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   และ www.Thamajkan.go.th       

     การด าเนินการ   จัดท าแผน และจัดท าสรุปผลรายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 
    ผลการด าเนินการ 
 กองคลังได้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทาง

อินเตอร์เนต www.Thamajkan.go.th   การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบ
อย่างสม่ าเสมอ 

    การด าเนินการ  เก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
    ผลการด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าไม้   ได้ด าเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็น

ประจ าต่อเนื่องทุกไตรมาส  

http://www.thamajkan.go.th/
http://www.thamajkan.go.th/
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

กิจกรรมที่ 1 ระบบรับเร่ืองราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์  
การด าเนินการ 
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ 

ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลต าบลท่าไม้ ผ่านเว็บไซต์ 
ผลการด าเนินการ 
1.ได้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์   www.Thamajkan.go.th 

และทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
2.ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้าง

มาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
การด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซด์ 
- การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลแม่แรม 
การด าเนินการ ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผลการด าเนินการ 
ได้จ้างสถาบันการศึกษาส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการส ารวจความพึง

พอใจอยู่ในระดับดี 

2.ปัจจัยสนับสนนุ 
 

 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการด าเนินการ
ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
  1) การท่ีมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาเทศบาล  เป็นการสร้างระบบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  2) เทศบาลต าบลท่าไม้มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดต้ังศูนย์
ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook   
3.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลท่าไม้เป็นหน่วยงานขนาดกลาง การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภาเทศบาลอาจ
ได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่
หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจมีการตรวจสอบท่ีไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 การท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดในเชิง
สัญลักษณ์มากกว่าท่ีจะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงาน
หลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
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4.ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมา ใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ข้อพิจารณา 
 เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้พิจารณาแล้วพบว่า ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลต าบลท่าไม้  ส่วนราชการต่างๆ
สามารถด าเนินการให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงานฯ   ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะได้น าเสนอประเด็นดังกล่าวให้ท่ีประชุมได้พิจารณา
เพื่อให้เป็นแนวทางแก้ไขการด าเนินงานเพื่อปรับแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ต่อไป 
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