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รายงานผล 
 

การดาํเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 

/กจิกรรมในการปองกนั 

ผลประโยชนทบัซอน 

 

 

เทศบาลตาํบลวงัชยั 

อําเภอน้าํพอง  จงัหวดัขอนแกน 
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รายงานผล 

 
                   ตามท่ีรัฐบาลกําหนดใหการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนนโยบายสําคัญ
และถือเปนวาระแหงชาติท่ีทุกสวนราชการจะตองนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน      ในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเปนหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซ่ึงดําเนินการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนใหแกคนในทองถ่ินเปนองคกรท่ี
มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินดีกวา
หนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมอาจสงผล
กระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย นั้น 

           การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ซ่ึงไดรวบรวม
หลักการและแนวคิดท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน และผลประโยชน
สาธารณะท่ีมีผลตอ   การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีภาครัฐ กลาวคือ เปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ  มี
ผลประโยชนสวนตนอยู และไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดย
กอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม  มีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น 
แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆดวย  
 

           เทศบาลตําบลวังชัย  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงไดจัดดําเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน  เพ่ือให
พนกังานเทศบาลมีแนวทางเก่ียวกับการปฏิบัติงาน มิใหเกิดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในหนวยงานและใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ตามแบบ
รายงานผลการดําเนินงานท่ีแนบมานี้ 
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แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต คอรรัปช่ัน 

เทศบาลตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖1 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 

1. การพัฒนาบุคลากร การปลูกจิตสํานึก 
คานิยม  คุณธรรม จริยธรรมและ 
สรางวินัยแกทุกภาคสวน 
1.1 สรางจิตสํานึกและสงเสริมการ

เ รี ย น รู แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ของเทศบาลตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

 

ดําเนินโครงการฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลตําบลวังชัย อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแกน  โดยจัดฝกอบรมใหความรูใน
ส ถ าน ท่ี  ร ะ ห ว า ง วั น ท่ี   ๒ ๖  พฤ ษภ าค ม  ๒๕ ๖ ๑ 
กลุมเปาหมาย ๗๔ คน  

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ 

1.1.2) โครงการวันเทศบาล เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร
เทศบาลตําบลวังชัย  ในการปลูกจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือ
นํามาปรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ดํา เนินโครงการวัน เทศบาล เ พ่ือส ง เสริม คุณธรรม 
จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตําบลวังชัย  ในการปลูก
จิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือนํามาปรับใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 24 เมษายน     
25๖๑  มีผูเขารวมโครงการฯ  ๘๐ คน 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 

 1.1.3) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล”เขาพรรษา” 
ประจําป พ.ศ. 25๖๑  ขบวนและแหเทียนพรรษา ถวายวัดในพ้ืนท่ี
ตําบลวังชัย 

ดําเนินโครงการวันเขาพรรษา ระหวางวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
25๖๑ ถวายเทียนพรรษาแกวัดในเขตพ้ืนท่ี เทศบาลตําบล
วังชัย 

1.1.4)  การสงเสริมสนับสนุนใหจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทาง

ศาสนาและเขารวมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ 

 

ดําเนินกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทางศาสนาและเชิญชวน
รวมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ ดังนี้ 

๑.  รวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปยมหาราช 

๒.  จัดกิจกรรม/โครงการถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  (กิจกรรมไวทุกข) 

๔.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๔.  จัดกิจกรรมสวดมนต นั่งสมาธิ เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พรอม
บําเพ็ญประโยชน เปนตน 

๖.  จัดกิจกรรมอนุรักษวัฒธรรมไทย การเขาวัดทําบุญใน
เทศกาลตาง ๆ  

๗.  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน “วันเทศบาล” ในวันท่ี  
๒๔ เมษายน ของทุกป  เพ่ือทําบุญตักบาตร และกิจกรรม
ทําความสะอาดสํานักงาน ๕ ส. 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 

๘.  รวมกิจกรรมจัดนิทรรศการสงเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

๙.  จัดกิจกรรมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี 

๑๐.  รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี 

๑๑.  จัดกิจกรรม/โครงการวันผูสูงอายุ เพ่ือรดน้ําขอพร 

ผูสูงอายุ ไมเกินวันท่ี  ๑๐ ของเดือน 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ 

1.2 ประชาสัมพันธการเชิดชูความดี  
ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ  

1.2.1) ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติ

ราชการ/กิจกรรมและเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงาน คัดเลือกพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดน 

  ดําเนินการ  

  ไมไดดําเนินการ 

2. รวมดําเนนิงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2.1  ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพ่ือ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ขาราชการ 

2.1.1)  ประชาสัมพันธใหพนักงานสวนตําบลลูกจางประจําและ
พนักงานจางปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหนาท่ีของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหนาท่ีราชการและตอตาน
การทุจริต เชน การติดประกาศ ,การจัดทําบอรดประชาสัมพันธ 

ดําเนินการประชาสัมพันธการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติไมขอบของขาราชการ 

 ดําเนินการ  

      ประชาสัมพันธโดยการจัดทําเอกสารแผนพับ 

 ไมไดดําเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 

 

2.2) พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแสให

สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 

 

 

2.2.1)  ดําเนินการจัดทําชองทางการรองเรียนตาง ๆ และเผยแพร

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

จัดทําชองทางการรองเรียนตาง ๆ และเผยแพร
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางและวิธีการ
รองเรียน 

 ดําเนินการ   3  ชองทาง 

     1.  รองเรียนโดยการทําเปนหนังสือสงมาท่ีท่ีทําการ
สํานักงานเทศบาลตําบลวังชัย 

     2.  รองเรียนทางโทรศัพท เฟสบุค  และไลน 

     3.  รองเรียนผานทางเว็ปไซด ทต.วังชัย 

 ไมไดดําเนินการ 

3. เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร ง แ ก
หนวยงานตอตานการทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความ

เสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับท่ียอมรับ

ได ควบคุมได และตรวจสอบได 

 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจาหนาท่ีเปนประจําเดือนทุก

เดือน 

 ดําเนินการ  

     มีประชุมติดตามงาน ระหวางผูบริหารกับหัวหนาสวน
ราชการ ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูใตบังคับบัญชา 
และระหวางผูบริหารงานกับบุคลากรของ ทต.วังชัย 
จํานวน  ๑  ครั้ง ตอเดือน 

 ไมไดดําเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 

3.1.2) กลุมงานตรวจสอบภายในดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือ

ดําเนินการตรวจสอบภายในองคกร 

 ดําเนินการ  

     ดําเนินการจัดทําแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับสวนงานยอย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองคกรแบบ 
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 

 ไมไดดําเนินการ 

 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซ้ือจัดจางใหกับเจาหนาท่ีในสังกัดและผู

ท่ีเก่ียวของ 

 ดําเนินการ  

     ประชุมชี้แจงข้ันตอนวิธีการการจัดซ้ือจัดจางใหทุกคน
ไดทราบทุกครั้งท่ีมีการดําเนินการ 

 ไมไดดําเนินการ 

4.สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

4.1 สงเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณของบุคลากรในหนวยงาน 

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและขอบังคับวาดวยจรรยา

ขาราชการ 

 

 ดําเนินการ  

     จัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการและเผยแพรให
ทุกคนถือปฏิบัติ 

 ไมไดดําเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 

4.2 นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชทาง

ขอมูลข าวสารเ พ่ือลดการ ทุจริตและ

ประพฤติ มิชอบ เป นการปอง กันการ

ปราบปรามการทุจริต 

 

4.2.2) เผยแพร / ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับงานในหนาท่ีของ

งานวินัย เชน การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข ระบบ

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาขาราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด ทต.วังชัย 

 

 ดําเนินการ  

     เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบเก่ียวกับ
การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ รองทุกข ฯ ดังนี้ 

     -ชี้แจงในการประชุมประจําเดือน 

     -แผนผับสรุปการดําเนินการทางวินัย 

     -ประชาสัมพันธระเบียบท่ีเก่ียวของผานทางเว็ปไซด 
ทต.วังชัย 

 ไมไดดําเนินการ 
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบล     

วังชัย มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง การใหบริการ   

มีคุณภาพมากข้ึน และทําใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพ่ือรับทราบปญหา 

อุปสรรคและนํามาใชประกอบการจัดทําแผนสําหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาไดดียิ่งข้ึน 

รวมท้ังเปนการเสริมสรางภาพลักษณะของเทศบาลตําบลวังชัย  ใหเปนท่ียอมรับ เชื่อถือและสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที 

ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค  

ปจจัยสนับสนุน 

๑. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลตําบลวังชัย ใหความสําคัญกับการสงเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานงานตามแผน และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง  
๒. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ใหความรวมมือการดําเนินการในแตละ 

กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ  
  ปญหาอุปสรรค 

๑. ขาดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบงานโดยตรงและไมมีความรูในการสงเสริมการขับเคลื่อนแผนให 
เปนรูปธรรม 
๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใชสําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  

 

  ขอเสนอแนะ   
๑. สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
๒. กําหนดใหมีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรรยาขาราชการ 
๓. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสรางคุณธรรมและ 
การปองกนการทุจริตคอรรัปชั่นใหมากกวานี้ 
๔. จัดใหมีการประชุมชี้แจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แกเจาหนาท่ี หรือหา 
ผูเชี่ยวชาญในการสงเสริมกิจกรรม/โครงการ มาใหความรูเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดี
ตอเทศบาลตําบลวังชัย 

 
 

หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดําเนินการตามแผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
การทุจริต คอรัปชัน่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 เชน สําเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถาย ฯลฯ 
 
 


