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รายงานผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

 ตามแผนปฏบิัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของเทศบาลต าบลท่าไม้   
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 
------------------------------------------------ 

 เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560   เพื่อใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลต าบลท่าไม้  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้ึน 

  โดยเทศบาลต าบลท่าไม้  ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้การด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี พ.ศ.2560 ได้ส้ินสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ตามท่ีบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้  พร้อมท้ังระบุปัจจัยข้อมูล 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ประกอบด้วย 
  1.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

1.1 มาตรการประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
      การด าเนินงาน 
      - จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ  5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
      - จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
      - จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี พ.ศ.2560 

          การออกค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีการงานให้ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าท่ีให้ถือปฏิบัติตามหน้าท่ี 
และงานท่ีได้รับมอบหมาย  จัดอบรมความรู้การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต    จัดท ากฎข้อบังคับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  สร้างจิตส านึกการมีคุณธรรม  จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส  

      ผลการด าเนินงาน 
       เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อใชเปนกรอบ การ

ด าเนินงานใหกับผูบริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  ของหนวยงานในสังกัดเทศบาลต าบลท่าไม้  ในการก ากับติดตามผู
ปฏิบัติงานใหด าเนินงานตาม เปาหมาย ท่ีก าหนด  และจัดท าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ต าบลท่าไม้  เป็นการสร้างความโปร่งใส  การบริหารงานมีความยุติธรรม และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานท่ีดี  
อบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถเพิ่มมากขึ้น  ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานตามกฎ  ระเบียบ มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  มีการใหบ้ริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม 
 
 



๒ 

 

 
 

 1.2 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
      การด าเนินงาน   
      เทศบาลต าบลท่าไม้ จัดให้มีการอบรมความรู้  การพัฒนาองค์กรในยุคท่ีมีการแข่งขันมีการเปล่ียนแปลง  

ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  ส่วนราชการต้องสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง อีกท้ังเป็นการ
เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ  เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า  มั่นคง เข้มแข็ง โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน   ดังนี้  

1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น  
สถานท่ี  เครื่องมือ  อุปกรณ์ต่างๆ  

2. การปรับข้ันตอนการท างานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ 
อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น  

3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลท่ีเอื้อต่อการจัดการ
ความรู้ และมีวัฒนธรรม การท างานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปล่ียน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรใน
องค์กร 

4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
 

            ผลการด าเนินงาน 
   บุคลากรเมื่อได้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ความสามารถประมวลความรู้
ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับ  สถานการณ์ รวมท้ัง
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ  อีกท้ังยังปลูกฝังให้เกิดการท าความแบบโปร่งใส  ไร้การทุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความยุติธรรม 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 

1. แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
    1.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

การด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลท่าไม้    ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  แสดงเจตนารมณ์อย่าง

เปิดเผยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามภารกิจหลักของเทศบาล รับแจ้งเบาะแส  รับ
ร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน  ให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระท าท่ีมีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและ
คอร์รัปช่ันท้ังทางตรงและทางอ้อม หรือโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องท่ีได้ก าหนดไว้    โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุ
รายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตรวจสอบ และ
แจ้งช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้ส่งมาทางช่องทางรับเรื่องนี้ 

- แจ้งผ่านเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน 
- แจ้งผ่านช่องทาง เว็ปไซค์ของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
- แจ้งผ่านสายตรงนายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
- แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
        ท่ีท าการส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ 
        99 หมู่ท่ี 9 ต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา 
        จังหวัดกาญจนบุรี  71120  

    ผลการด าเนินงาน 
  บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีมีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีการใช้อ านาจหน้าท่ีในทางท่ีถูกต้อง  มีความ
พร้อมท่ีจะให้การตรวจสอบ  มีความโปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานทางคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดี  มีการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยยึดถือ ระเบียบ  กฎหมาย  ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ มี การประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาล   สามารถแสดงจ านวนข้อร้องเรียนของประชาชนผู้รับบริการท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้และ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
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2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
    1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
       การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   และ www.Thamajkan.go.th       

     การด าเนินการ   จัดท าแผน และจัดท าสรุปผลรายงานการจัดซื้อ จัดจ้างเก็บสถิติและสรุปผลการใช้
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

          ผลการด าเนินงาน 
 กองคลังได้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทางอินเตอร์เนต 

www.Thamajkan.go.th   การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบและใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการนโยบายการพัฒนาองค์กร 

เก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
     กองคลังได้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทางอินเตอร์เนต 

www.Thamajkan.go.th   การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบและใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการนโยบายการพัฒนาองค์กร 

 เทศบาลต าบลท่าไม้   ได้ด าเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็น
ประจ าต่อเนื่องทุกไตรมาส  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแผนงาน/กิจกรรม  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การตรวจสอบกระบวนการจัดหา  การจัดซื้อ  จัดจ้าง  การเปิดซองสอบราคา การประกวดราคา 
เป็นกระบวนการท่ีมีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดการทุจริตข้ึนได้  การปฏิบัติงานจึงมีการวิเคราะห์วางแผนงานการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาลดความเส่ียงของกระบวนงานพร้อมสรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามข้ันตอนซึ่ง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส  สุจริต  สามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนด าเนินงานได้ 
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 2. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
              การด าเนินงาน 

   - จัดท าขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
   - ประกาศ  เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน

และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ  ประจ าปี  พ.ศ.2560  
    - แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขอใช้น้ าประปา 
    - แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียน 
    - แผนผังขั้นตอนการให้บริการช าระภาษี  
    - แผนผังขั้นตอนการให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล 
   - แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนช่วงเวลาพัก  นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ 
   - แผนผังขั้นตอนการขอรับบริการด้านส่ิงปลูกสร้าง 
       ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลท่าไม้  มีการปรับปรุงกระบวนการท างานและการให้บริการโดยการลดขั้นตอน การ
ท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนตรวจสอบความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคในหรือประเมินประสิทธิผล
กระบวนการท างานในการบริการประชาชนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว กระชับ และ เสมอภาค การลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชนให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และ  ถูกต้อง  การบริการให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจและประทับใจในการให้บริการของพนักงานหรือ เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลท่าไม้  ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความเป็นธรรม ,udki[ibdkifh;p มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีมารับบริการของ  เทศบาลต าบลท่าไม้  การ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มีแนวทางการแก้ปัญหา เป้าหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้  และผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 
               บ้านเมืองที่ดี 

      1. มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน    
         ราชการ  
          การด าเนินงาน 
 - เทศบาลต าบลท่าไม้ได้จัดท าค าส่ังมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 - เทศบาลต าบลท่าไม้ได้จัดท าค าส่ังมอบอ านาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 



๙ 

 

 - เทศบาลต าบลท่าไม้ได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ 
 - เทศบาลต าบลท่าไม้ได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
 - เทศบาลต าบลท่าไม้ได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
 ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลท่าไม้มีการบริหารกิจการท่ีดี   มีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 

การปฏิบัติงานจึงมีการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  กระจาย
อ านาจในการปฏิบัติงานราชการและความรับผิดชอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ค าส่ัง    การปฏิบัติงานในองค์กรจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์      
        การด าเนินงาน 
         เทศบาลต าบลท่าไม้ได้จัดกิจกรรมโครงการเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ตระหนักถึง

ความส าคัญของผู้สูงอายุ  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ  ให้ได้รับคุณค่าและศักดิ์ศรีที่สังคมยอมรับยกย่อง 
 1. การมอบประกาศนียบัตรเชิญชูเกียรติคุณผู้สูงอายุ 
     - ประเภทจิตอาสาดีเด่น                 จ านวน  2  รางวัล 
     - ประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น    จ านวน  2  รางวัล 
     - ประเภทการดูแลสุขภาพดีเด่น        จ านวน  1  รางวัล 
        2. จัดอบรมความรู้ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้  
     - การบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “สังคมผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลท่าไม้” 
             - การบรรยายให้ความรู้  เรื่อง “สูงวัย  สูงคุณค่า  ร่วมพัฒนาประเทศไทย  4.0” 
     - การบรรยายให้ความรู้  เรื่อง “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” 
 จัดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับผู้สูงอายุ  ประสานโรงพยาบาลมะการักษ์มาร่วมเอ็กซเรย์ปอด

เพื่อคัดกรองวัณโรค  บริการตรวจสุขภาพฟัน  การบริการนวดแผนไทยและตัดผมฟรี 
    ผลการด าเนินงาน 

      การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
      1.กิจกรรมประเภทจิตอาสาดีเด่น 
      2.กิจกรรมประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น 
      3.กิจกรรมประเภทการดูแลสุขภาพดีเด่น 

           เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้สร้างสังคมและชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุภายใต้แก่นแกน
(Theme)  “สูงวัย สูงคุณค่า  ร่วมพัฒนาประเทศไทย  4.0”   เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้สูงอายุ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุ ให้มีความสุขใจท่ีได้เห็นบุตรหลานหรือคนท่ีรักมองเห็นถึงความส าคัญ    ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง   และผู้สูงอายุมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น 
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2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
       1.มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
          การด าเนินงาน  
 เทศบาลต าบลท่าไม้  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีหน้าท่ีเป็นท่ี

ปรึกษา  รวมท้ังติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ประชาชน  มีการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมพัฒนาการ
ด าเนินการให้ด้านการบริการประชาชน   มีการประเมินผลและบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศ  เรื่อง
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ทราบ 
    ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหาร/พนักงานต่ืนตัวและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
2. มีการทบทวนและปรับปรุงงานบริการเพื่อบริการประชาชน 
3. ประชาชนท่ีมาติดต่อขอรับบริการได้รับการบริการ  เท่าเทียมกัน  โปร่งใส   ตรวจสอบได้  

เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 
4. สร้างจิดส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด 

       2. โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
          การด าเนินงาน 

  ผู้บริหารจัดอบรมความรู้ให้กับข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าท่ี  ลูกจ้างของเทศบาลต าบลท่าไม้  
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมกับทุก
ภาคส่วน การให้บริการประชาชน  การแก้ไขปัญหา  การจัดท าโครงการ/กิจกรรมร่วมกับผู้น าชุมชน  ประชาชนใน
พื้นท่ี  ให้มีจิตส านึกท่ีดี  มีการป้องกันการทุจริตสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีอย่างถูกต้อง 
    ผลการด าเนินงาน 
  บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าไม้ มีการบูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต
และพัฒนาเครือข่าย ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

https://www.facebook.com/ThamaiKanchanaburi/photos/a.1270923649643370.1073742029.308333252569086/1270925996309802/?type=3
https://www.facebook.com/ThamaiKanchanaburi/photos/a.765417303527343.1073741918.308333252569086/765417613527312/?type=3
https://www.facebook.com/ThamaiKanchanaburi/photos/a.1027513597317711.1073741986.308333252569086/1027519720650432/?type=3
https://www.facebook.com/ThamaiKanchanaburi/photos/a.1270923649643370.1073742029.308333252569086/1270925996309802/?type=3
https://www.facebook.com/ThamaiKanchanaburi/photos/a.765417303527343.1073741918.308333252569086/765417613527312/?type=3
https://www.facebook.com/ThamaiKanchanaburi/photos/a.1027513597317711.1073741986.308333252569086/1027519720650432/?type=3
https://www.facebook.com/ThamaiKanchanaburi/photos/a.1270923649643370.1073742029.308333252569086/1270925996309802/?type=3
https://www.facebook.com/ThamaiKanchanaburi/photos/a.765417303527343.1073741918.308333252569086/765417613527312/?type=3
https://www.facebook.com/ThamaiKanchanaburi/photos/a.1027513597317711.1073741986.308333252569086/1027519720650432/?type=3
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ให้กับบุคลากรทุกคน มีการเฝ้าระวัง  สอดส่อง  ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานให้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานท่ีสุจริต
และเท่ียงธรรม  เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
 

มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ประกอบด้วย  
3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน   
        1. กิจกรรมการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

  การด าเนินงาน 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้จัดให้มี
สถานท่ีเพื่อจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการเองได้ 

1. สถานท่ี   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลจัดต้ังอยู่ภายในส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ ซึ่งค านึงถึงความ
สะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจสอบข้อมูล 

2. การมอบหมายงานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลท่าไม้ได้มอบหมายให้ส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
และมีค าส่ังมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

3. วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มาสืบค้นข้อมูล อาทิเช่น 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- โต๊ะ  เก้าอี้ 
- ช้ันวางเอกสาร 

ฯลฯ 
4. การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

- มีการจ าแนกข้อมูลออกเป็นหมวด/เรื่อง จัดต้ังเป็นแฟ้ม  
- มีการจัดเก็บเอกสารในระบบไฟล์ข้อมูล สามารถสืบค้นได้โดยง่าย 
- มีระบบโซเช่ียลเน๊ตเวิร์ค ตรวจสอบหรือเรียกดูข้อมูลได้โดยสะดวก 
- มีข่าวสาร และเอกสารอื่นๆท่ีเป็นประโยชน์ ประชาชนสามารถน ากลับไปได้  เช่น  จดหมาย

ข่าว  แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

    ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์ข้อมูลข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าไม้  เป็นหนึ่งในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวก

แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงการ
สืบค้นข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ส าหรับประชาชนมีความต่ืนตัวและให้
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ความสนใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารนี้อย่างน่าพอใจ ด้วยสถานท่ีความสะดวก  วัสดุอุปกรณ์  เอกสารต่างๆ  มีอยู่
ครบถ้วน  อีกท้ังยังมีเจ้าหน้าท่ีประจ าคอยให้ค าปรึกษาตลอดเวลา   

  

 
 
 3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน   
        1. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับต าบล 

          การด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาทศบาล  เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน       โครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณใน
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
  เทศบาลต าบลท่าไม้ จึงได้จัดให้มีการประชุมเวทีประชาคมระดับต าบลปี 2560 เพื่อรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   ซึ่งเป็นการวบรวมสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นเป็นประเด็น
ส าคัญ   ผ่านข้อมูลจากแผนชุมชน  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  ฯลฯ ท้ังนี้  การ
ได้มาซึ่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม  ต่างๆ เทศบาลฯ  
จะด าเนินการผ่านการประชุมประชาคม  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม  ความโปร่งใส และความยุติธรรม   
    ผลการด าเนินงาน 

 ผู้น าชุมชนได้เสนอโครงการ/กิจกรรม    ท่ีเป็นปัญหาความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เป็นการ
เสริมพลังอ านาจให้แก่ประชาชนให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและการ
ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ  ในชุมชนมากกว่าท่ีจะเป็นฝ่ายตัวรับ สามารถก าหนดการด าเนินตัวช้ีวัดได้ด้วยตัวเอง  มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นตามความจ าเป็นอย่างมีศักด์ิศรี  ส่ง เสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน  ด้านภูมิปัญญา  
ทักษะ  ความรู้  การจัดการและรู้เท่ากันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกได้ และให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีศักยภาพมากขึ้น 
ส่งผลให้เทศบาลได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการน าไปจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   



๑๔ 
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  2. โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ  3  ชุมชน 

          การด าเนินงาน 
 คณะกรรมการชุมชน   เป็นคณะบุคคลท่ีได้รับการเลือกจากประชาชนในชุมชน และเทศบาลฯ ได้

แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งเป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ในการแก้ไข
ปัญหาตามความต้องการของประชาชนและบริบทของแต่ละชุมชน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี สร้างเสริมการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 

เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้ด าเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบเทศบาลต าบลท่าไม้ 
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2557 ภายใต้อ านาจตามความในมาตรา 50 (7) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 ประกอบกับมาตรา16 (16) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
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ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้  มีจ านวนท้ังส้ิน  11  ชุมชน มีวาระการเลือกต้ังไม่พร้อมกัน 
เนื่องจากมีการเพิ่มชุมชนในภายหลัง   
    ผลการด าเนินงาน 
  การเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน ท้ัง 3 ชุมชน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประชาชนให้ความ
สนใจมาร่วมการเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก  คณะกรรมการชุมชนท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในชุมชน มี
ความเสียสละ  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และคุ้นเคยกับการท างานร่วมกับหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี 
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3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
        1. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

           การด าเนินงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าไม้   คือกระบวนการด าเนินการอย่างมีระบบ

เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าไม้บรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับองค์กร ฝ่ายงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน โดผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน การพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมการติดตามผลการปฏิบัติงานราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ี
สอดคล้องกับเป้าหมาย และมีการน าผลการประเมินไปใช้ประกอบในการตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มีการประเมินปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ  ดังนี้ 
1. รอบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
2. รอบท่ี 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 

ผลการด าเนินงาน 
1. การพิจารณาความดีความชอบเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม   
2. ผู้บังคับบัญชามีข้อมูลในการน าไปพัฒนาศักยภาพของบุคลกรในสังกัด  สามารถวางแผนการ

พัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2. บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าไม้ มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประเมินท่ีมีตัวชี้วัด เข้าใจถึง 
                      ความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน   
 4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด   
        1. การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
   การด าเนินการ  จัดท าแผนการตรวจสอบ  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างาน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   รายงานประเมินผลการตรวจสอบตามไตรมาส   พร้อมสรุปผลการควบคุม
ภายในของส านัก/กองงาน  รายงานให้ผู้ก ากับดูแล  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ. 2544  ข้อ  6  (งวดระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2559 – 30  กันยายน  2560)    

 ผลการด าเนินการ 
 1.ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    
 ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน      ผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทิน   

  2.การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเส่ียงภายในองค์กร 
  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเส่ียงซึ่งได้มีการก าหนดองค์ประกอบ

คณะกรรมการและคณะท างานโดยแบ่งอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความ
เส่ียง และวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร  

 3.ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ท้ังในส่วนงานย่อย 
และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการด าเนินการ รายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรีและ
อ าเภอท่ามะกา  ภายใน 30 ตุลาคม 2560   

 การควบคุมภายใน ท าให้บุคลากร  พนักงานเทศบาล ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามอ านาจหน้าท่ี  โดย
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  การปฏิบัติงานเพื่อลดความบกพร่อง  ลดความเส่ียง ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎระเบียบมากขึ้น 

 

4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต   
         1. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเหน็การทุจริต 
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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 การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภาเทศบาลอาจได้ผล
ในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่
หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจมีการตรวจสอบท่ีไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 การท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดในเชิงสัญลักษณ์
มากกว่าท่ีจะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของ
ตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
 
4.ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ข้อพิจารณา 
 เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้พิจารณาแล้วพบว่า ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลต าบลท่าไม้ ส่วนราชการต่างๆ
สามารถด าเนินการให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงานฯ   ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะได้น าเสนอประเด็นดังกล่าวให้ท่ีประชุมได้พิจารณา
เพื่อให้เป็นแนวทางแก้ไขการด าเนินงานเพื่อปรับแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ต่อไป 
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รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 

……………………………….. 
งานตรวจสอบภายใน   เทศบาลต าบลท่าไม้ 

โทรศัพท์  0-3454-1775  
โทรสาร  ๐-3๔54-3024 

http://www.Thamajkan.go.th 
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