
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คำนำ 
 
  การทุจริต เป็นปัญหาใหญ่ที่ยังคงขยายวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ในหลาย ๆด้าน 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ จากสถานการณ์การทุจริตที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในสังคมไทย  
จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล มุ่งสู ่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย  
มีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิ ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  
 

สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน  ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน  

เทศบาลตำบลนาใน 
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 



ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการน้ี จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เทศบาลตำบลนาใน 
30 เมษายน 2564 



  สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเทศบาล
ตำบลกุดบาก  ปีบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ทั้งหมดจำนวน 7 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 14 โครงการคิดเป็น ร้อยละ 50.00 ทั้งน้ี 
งบประมาณของการดำเนินการไม่ได้กำหนดไว้ (ไม่ใช้งบประมาณ) ซึ่งสามารถคิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย คือ ร้อยละ100  สามารถสรุปผลการกำกับติดตาม
การดำเนินงานตามแผนฯ ได้ดังน้ี  

มิติท่ี 1   การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต (*** บันทึกทุกโครงการของปี 2564) จำนวน 3 โครงการ  

ลำดับ ช่ือโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

รายละเอียด/ลักษณะ
การดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 
งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ ์

1 กิจกรรมการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 
สร้างจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาล 

ปิดป้ายเชิญชวนการ
ต่อต้านการทุจริต 
ภายในเขตเทศบาล
ตำบลนาใน รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต
ภายใน เทศบาลตำบล
นาใน 

เดือนตุลาตม
2564 –
กันยายน 
2565 

เทศบาลตำบล
นาใน 

สำนักปลัดเทศบาล
ตำบลนาใน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลฯ เข้า
ร่วมรณรงค์ทุก
คน  

เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลฯ เกิด
จิตสำนึกด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ป้องกันการ
ทุจริต   
 

 

2 โครงการส่งเสริม
แนวคิดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับศาสตร์
พระราชา 

เดือนตุลาตม
2564 –
กันยายน 
2565 

เทศบาลตำบล
นาใน 

 กองสวัสดิการ
เทศบาลตำบลนาใน 

10,000 พนักงาน
เจ้าหน้าที่
เทศบาล/
ประชาชน 

เกิดความรู้ความ
พอเพียงต่อการ
ดำรงชีพ 

 

3 โครงการจิตอาสา 
“เราทำความดีด้วย
หัวใจ” 

การทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ 
เช่น ขุดลอกวัชพืช เศษ
ไม้ในลำห้วยที่ขวางทาง
น้ำ/ทำความสะอาดวัด 
ปลูกต้นไม้ และดูแล
บำรุงรักษาต้นไม ้

เดือนตุลาตม
2564 –
กันยายน 
2565 

เทศบาลตำบล
นาใน 

สำนักปลัดเทศบาล
ตำบลนาใน 

20,000 พนักงาน
เจ้าหน้าที่
เทศบาล/
ประชาชน 

เกิดจิตสำนึก
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

 



มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต (*** บันทึกทุกโครงการของปี 2564) จำนวน  4 โครงการ 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียด/
ลักษณะการ
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 
งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ ์

1 โครงการปลูกจิตสำนึก
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
หลักธรรมาภบิาลต่อต้าน
การทุจริต 

อบรมให้ความรู ้ เดือนตุลาตม
2563 –
กันยายน 
2564 

เทศบาลตำบล
นาใน 

สำนักปลัดเทศบาล
ตำบลนาใน 

30,000 พนักงาน
เจ้าหน้าที่
เทศบาล 

เจ้าหน้าที่ของ
รัฐปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย
ความสุจริต 

 

2 การประกาศนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต  

จัดทำประกาศ
นโยบาย/ปิด
ประกาศ 
ประชาสมัพันธ์ 

เดือนตุลาตม
2564 –
กันยายน 
2565 

เทศบาลตำบล
นาใน 

สำนักปลัดเทศบาล
ตำบลนาใน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พนักงาน
เจ้าหน้าที่
เทศบาล/
ประชาชน 

การต่อต้าน
การทุจริต 

 

3 การเปิดเผยข้อมูลแผน/
ผลการปฏบิัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/
ปิดประกาศ 
ประชาสมัพันธ์ 

เดือนตุลาตม
2563 –
กันยายน 
2564 

เทศบาลตำบล
นาใน 

สำนักปลัดเทศบาล
ตำบลนาใน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พนักงาน
เจ้าหน้าที่
เทศบาล/
ประชาชน 

การเปิดเผย
ข้อมูลแผน/ผล
การปฏิบัติงาน
และแผนการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ 

 

4 การจัดทำประมวล
จริยธรรมข้าราชการของ
เทศบาล 

ประกาศประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการของ
เทศบาล 

เดือนตุลาตม
2563 –
กันยายน 
2564 

เทศบาลตำบล
นาใน 

สำนักปลัดเทศบาล
ตำบลนาใน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีประมวล
จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงาน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตาม
ประมวล
จริยธรรม 

 

5 การจัดทำแผนควบคุม
ภายในและหรือ
ตรวจสอบภายใน 

จัดทำแผนควบคุม
ภายในและหรือ
ตรวจสอบภายใน
ของแต่ละกอง 

เดือนตุลาตม
2564 –
กันยายน 
2565 

เทศบาลตำบล
นาใน 

กองคลังเทศบาล
ตำบลนาใน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พนักงาน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตาม
แผน 

เกิดความ 
โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

 

 



มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (*** บันทึกทุกโครงการของปี 2564) จำนวน  2 โครงการ 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียด/
ลักษณะการ
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 
งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ ์

1 โครงการสำรวจความ
ความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผูร้ับบริการ/
ผู้มีส่วนได้เสีย 

สำรวจความ
ความคิดเห็นของ
ประชาชนฯ 

เดือนตุลาตม
2563 –
กันยายน 
2564 

เทศบาลตำบล
นาใน 

สำนักปลัด เทศบาล
ตำบลนาใน 

20,000 การสอบถาม
ประชาชน 

ผลการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลต่อ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

 

2 โครงการจัดเวที
ประชาคม 

การประชมุ
ประชาคมภายใน
เขตเทศบาลฯ 

เดือนตุลาตม
2563 –
กันยายน 
2564 

เทศบาลตำบล
นาใน 

กองสวัสดิการ
เทศบาลนาใน 

20,000 ความต้องการ
ของประชาชน 

การแก้ไข
ปัญหา/
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน 

 

 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ (*** บันทึกทุกโครงการของปี 256) จำนวน 4 โครงการ 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียด/
ลักษณะการ
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 
งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ ์

1 การประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้ในการปลูกจิต
การให้บริการ 

ปิดประกาศ
ประชาสมัพันธ ์

เดือนตุลาตม
2564 –
กันยายน 
2565 

เทศบาลตำบล
นาใน 

สำนักปลัด เทศบาล
ตำบลนาใน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาชน การให้บริการ
การอำนวย
ความสะดวก
แก่ประชาชน 

 

2 การส่งข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
การประชมุ อบรม 

ส่งข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม

เดือนตุลาตม
2563 –

เทศบาลตำบล
นาใน/

สำนักปลัด/กองคลัง
เทศบาลตำบลนาใน 

50,000 ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการ

ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
ได้รับความรู ้

 



สัมมนาที่เกี่ยวกับการ -
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต –
ด้านทรัพยากรบุคคล 
-ด้านการเงิน 
-ด้านตรวจสอบภายใน 

การการประชุม 
อบรม สัมมนา 

กันยายน 
2564 

หน่วยงาน
ภายนอก 

การประชมุ 
อบรม สัมมนา 

3 การจัดการและแจ้งผล
ข้อร้องเรียน 

มีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ดำเนินการ 

เดือนตุลาตม
2564 –
กันยายน 
2564 

เทศบาลตำบล
นาใน 

สำนักปลัด เทศบาล
ตำบลนาใน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

การรับเรื่อง
ร้องเรียนร้อง
ทุกข์  

การแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนตาม
ข้อร้องเรียน
ร้องทุกข ์

 

4 การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบาล 
-ตู้รับข้อร้องเรียน 
-ร้องเรียนทางไปรษณีย ์
-ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข ์
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาล 
-เว็บไซต์เทศบาล 
tb_nanai@mail.com 

มีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์เทศบาลให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ 
 

เดือนตุลาตม
2564 –
กันยายน 
2565 

เทศบาลตำบล
นาใน 

สำนักปลัด เทศบาล
ตำบลนาใน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

การเผยแพร่
การรับรู้ 
รับทราบ ช่อง
ทางการรับ
เรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
รับรูช้่องทาง
ร้องเรียนร้อง
ทุกข ์

 

 

 
ลงชื่อ คนึงนิจ ยุงไธสง   ผู้จัดทำ 

  (นางสาวคนึงนิจ  ยุงไธสง) 
                                             ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

หมายเหตุ : แหล่งข้อมูลสามารถนำมาจากระบบ eplan nacc ของแต่ละหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน ปี 2564) 
 


