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รายงานผล 

 

การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรมในการป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

เทศบาลต าบลวังชัย 

อ าเภอน  าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
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รายงานผล 

 
                   ตามทีร่ัฐบาลก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบเปน็นโยบายส าคัญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม   องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      ในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่
มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่า
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผล
กระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย นั้น 

           การสง่เสริมคุณธรรม จรยิธรรมในการปฏิบตังิาน เพ่ือปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้น ซึง่ไดร้วบรวม
หลักการและแนวคิดที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อ   การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดย
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆด้วย  
 

           เทศบาลต าบลวังชัย   ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงได้จัดด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อให้
พนักงานเทศบาลมีแนวทางเก่ียวกับการปฏิบัติงาน มิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานและให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ตามแบบ
รายงานผลการด าเนินงานที่แนบมานี้ 
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แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

เทศบาลต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

1. การพัฒนาบุคลากร การปลูกจิตส านึก 
ค่านิยม  คุณธรรม จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
1.1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการ

เรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
ของเทศบาลต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

 

ด าเนิน โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ของเทศบาลต า บลวังชัย  อ าเภอ
น้ าพอง  จังหวัด ขอนแก่น  โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ใน
สถานที่ ระหว่างวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
กลุ่มเป้าหมาย ๗๔ คน  

 ด าเนินการ  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.1.2) โครงการวันเทศบาล เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร
เทศบาลต าบลวังชัย  ในการปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือ
น ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ด าเนินโครงการวันเทศบาล เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากร เทศบาลต าบลวังชัย  ในการปลูก
จิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือน ามาปรับใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน     
25๖๐  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ๘๐ คน 

 ด าเนินการ  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

 1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล”เข้าพรรษา” 
ประจ าปี พ.ศ. 25๖๐  ขบวนและแห่เทียนพรรษา ถวายวัดในพ้ืนที่
ต าบลวังชัย 

ด าเนินโครงการวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
25๖๐ ถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบล
วังชัย 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 

 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 

๑.  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 

๒.  จัดกิจกรรม/โครงการถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 25๖๐  (กิจกรรมไว้ทุกข์) 

๔.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 25๖๐ 

๔.  จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อม
บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

๖.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การเข้าวัดท าบุญใน
เทศกาลต่าง ๆ  

๗.  จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “วันเทศบาล ” ในวันที่  
๒๔ เมษายน ของทุกปี  เพ่ือท าบุญตักบาตร และกิจกรรม
ท าความสะอาดส านักงาน ๕ ส. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

๘.  ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

๙.  จัดกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 

1๐.  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 

1๑.  จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือรดน้ าขอพร 

ผู้สูงอายุ ไม่เกินวันที่  ๑๐ ของเดือน 

 ด าเนินการ  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.2 ประชาสัมพันธ์การเชิดชูความดี  
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ  

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 

  ด าเนินการ  

  ไมไ่ดด้ าเนินการ 

2. รวมด าเนินงานป้องกันแลปราบปราม
การทุจริต 

2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

2.1. 1)  ประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้าน
การทุจริต เช่น การติดประกาศ ,การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ 

 ด าเนินการ  

      ประชาสัมพันธ์โดยการจัดท าเอกสารแผ่นพับ 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

 

2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 

 

 

2.2.1 )  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 

 ด าเนินการ   3  ช่องทาง 

     1.  ร้องเรียนโดยการท าเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ท าการ
ส านักงานเทศบาลต าบลวังชัย 

     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค  และไลน์ 

     3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ ทต.วังชัย 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

3.1  ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 

 

3.1.1 ) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจ าเดือนทุก
เดือน 

 ด าเนินการ  

     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ ทต.วังชัย 
จ านวน  ๑  ครั้ง ต่อเดือน 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

 ด าเนินการ  

     ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  ระดับองค์กรแบบ  
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้
ที่เก่ียวข้อง 

 ด าเนินการ  

     ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบทุกครั้งที่มีการด าเนินการ 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

4.1  ส่งเสริมการประพฤติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 

 

 ด าเนินการ  

     จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

4.2 น า ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 

 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ งานในหน้าที่ของ
งาน วินัย  เช่น การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์ ทต.วังชัย 

 

 ด าเนินการ  

     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 

     -ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน 

     -แผ่นผับสรุปการด าเนินการทางวินัย 

     -ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เก่ียวข้องผ่านทางเว็ปไซด์ 
ทต.วังชัย 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบล     
วังชัย มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น  ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง  การให้บริการ    
มีคุณภาพมาก ขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา 
อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะของเทศบาลต าบลวังชัย  ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  

ปัจจัยสนับสนุน 

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลต าบลวังชัย ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
๒. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละ 

กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

๑. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้ 
เป็นรูปธรรม 
๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  

 

  ข้อเสนอแนะ   
๑. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
๒. ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
๓. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ 
การป้องกนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 
๔. จดัให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา 
ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ  มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดี
ต่อเทศบาลต าบลวังชัย 

 
 

หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต คอรัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ เช่น ส าเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ 
 
 


