
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลหนองลาน    
ที ่     กจ 55801/-             วันที่   3  ตุลาคม   พ.ศ.  2562 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
        และแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองลาน(ผ่านปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน) 
 

  เทศบาลต าบลหนองลาน ได้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตของเทศบาลต าบล
หนองลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้สิ้นสุดลงแล้ว 
จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุตัวชี้วัดการประเมิน ปัจจัยสนับสนุนปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ดังนี้ 

มิติที่  1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้ 
  1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
3) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

มิติที่  2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้ 

1) โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้งโยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้ 

1) โครงการมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ                   

2) โครงการกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก 

3) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
โดยได้ด าเนินโครงการดังนี้ 

1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2) กิจกรรม “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองลาน” 
3) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
4) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
5) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองลาน  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
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มิติที่  3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 

1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองลาน  และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระดับอ าเภอ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองลาน” 
3) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
4) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
5) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองลาน” 
6) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์และจัดตั้งศูนย์ ICT  ประจ าต าบล 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
1) โครงการจัดท าประชาคมแผนหมู่บ้าน 
2) มาตรการ การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลหนองลาน 

ตัวชี้วัดการประเมิน ประกอบด้วย 
  ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ 
  ตัวชี้วัดที 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาทุจริต 
  ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการท างาน 
  ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

 

ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน 
1.ข้อดี 
           1.1 การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดความตระหนัก
ในการท างานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
            1.2 ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน 
            1.3 เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบ
ในการท างาน ลดความผิดพลาดในการด าเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
            1.4 เกิดการสร้างเครือข่ายในการช่วยตรวจสอบการท างานของภาคราชการ การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและเอกชน ในการตรวจสอบติดตามการท างานของภาคราชการ 
            1.5 ประชาชนเกิดความม่ันใจในการท างานของภาคราชการมากขึ้น ลดจ านวนการร้องเรียนเพ่ือความ
โปร่งใส ในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของภาคราชการ 
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            1.6 เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
            1.7 เป็นการส่งเสรมิให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต
ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา 
           1.8 เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระท าผิด ซึ่งท าให้เกิดผล ในทางปฏิบัติที่ดี 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง 
           1.9 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรม 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมาภิบาล 

2.ข้อเสีย 

           การจดัท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่าง เป็นการเพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงานประจ าและบุคลากรของ
หน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าตัวชี้วัด และบางโครงการมิได้ประเมินผล
การด าเนินงาน จึงไม่ทราบข้อบกพร่องของโครงการ/กิจกรรม 

3.ปัญหาอุปสรรค 
           1.การจัดหาวิทยากรที่ดีมีความรู้และความสามารถมาเป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมเป็นเรื่องที่ยาก             
ประกอบกับการขาดงบประมาณในการสนับสนุน 
           2.การจัดอบรมให้ความรู้ จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและด้านการป้องกันยังมีน้อย ไม่ต่อเนื่อง 
           3.การจัดตั้งเครือข่ายในภาคประชาชนเป็นไปได้ยาก ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและศรัทธา เครือข่าย
บางส่วนยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของตนเอง โดยเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเท่านั้น 

4.ข้อเสนอแนะ 
           1.พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกคนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
           2.พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
           3.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 

5.ข้อพิจารณา 

           เทศบาลต าบลหนองลาน ได้พิจารณาแล้วพบว่า ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลต าบลหนองลาน 
ส่วนราชการต่างๆ สามารถด าเนินการให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการของเทศบาลต าบลหนองลาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จะได้น าเสนอประเด็น ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังกล่าวให้ที่ประชุม 
ได้พิจารณาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ต่อไป 
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ความคิดเห็นหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  ................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ............................................................. 

 

(นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ) 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ความคิดเห็นปลัดเทศบาล 
  ...................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. .................................................. 

 

(นายสมศักดิ์  น้ าเพ็ชร) 
ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน 
 
ความคิดเห็นนายกเทศมนตรี 
  ............................................................................................................................. ...................... 
...............................................................................................................................................................................  

 

(นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 

 
 


