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แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

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

เ รี ย น รู้ แ ล ะป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล และพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลัังชัย  
อ าเภอน้ าพอง จังหััดขอนแก่น 
 

ด าเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ
เทศบาลต าบลัังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหััดขอนแก่นจัด
ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ ใ น ส ถ า น ที่  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่                 
๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  กลุ่มเป้าหมาย ๗๔ คน และ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ระหว่างวันที่  ๑ – ๖  
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แบ่งเป็นวันที่  ๒๔-๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน 
 

 ด าเนินการ  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
1.1.2) โครงการัันเทศบาล เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร
เทศบาลต าบลัังชัย  ในการปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือ
น ามาปรับใช้เป็นแนัทางในการปฏิบัติงาน 

ด า เนิน โครงการััน เทศบาล เ พ่ือส่ ง เสริมคุณธรรม 
จริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลัังชัย  ในการปลูก
จิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือน ามาปรับใช้เป็น
แนัทางในการปฏิบัติงาน ระหั่างัันที่ 24 เมษายน        
25๖๑  มีผู้เข้าร่ัมโครงการฯ  ๘๐ คน 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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 1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล”เข้าพรรษา” 
ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑  ขบันและแห่เทียนพรรษา ถัายััดในพ้ืนที่
ต าบลัังชัย 

ด าเนินโครงการัันเข้าพรรษา ระหั่างัันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
25๖๑ ถัายเทียนพรรษาแก่ััดในเขตพ้ืนที่ เทศบาล  
ต าบลัังชัย 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/โครงการัันส าคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่ัมพิธีร าลึกัันส าคัญของชาติ 
 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการัันส าคัญทางศาสนาและเชิญชัน
ร่ัมพิธีร าลึกัันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
๑.  ร่ัมพิธีัางพังมาลา เนื่องในัันปิยมหาราช 
๒.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หััฯ 5 ธันัาคม 25๖๑ 
๔.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 25๖๑ 
๔.  จัดกิจกรรมสัดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในัันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น ัันมาฆบูชา ัันัิสาขบูชา พร้อม
บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
๖.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์ััฒธรรมไทย การเข้าััดท าบุญใน
เทศกาลต่าง ๆ  
๗.  จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “ัันเทศบาล” ในัันที่  
๒๔ เมษายน ของทุกปี  เพ่ือท าบุญตักบาตร และกิจกรรม
ท าคัามสะอาดส านักงาน ๕ ส. 
๘.  ร่ัมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
๙.  จัดกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
1๐.  ร่ัมพิธีถัายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
1๑.  จัดกิจกรรม/โครงการัันผู้สูงอายุ ไม่เกินัันที่  ๑๐ 
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ของเดือน 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.2 ประชาสัมพันธ์การเชิดชูคัามดี  
คัามซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ  

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูคัามดี คัามซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่ัมงาน คัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 
 

  ด าเนินการ  
  ไมไ่ดด้ าเนินการ 

2. รวมด าเนินงานป้องกันแลปราบปราม
การทุจริต 

2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดักหลากหลายและปลอดภัย 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่ันต าบลลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้ัยคัามซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้าน
การทุจริต เช่น การติดประกาศ ,การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ 
 ด าเนินการ  
      ประชาสัมพันธ์โดยการจัดท าเอกสารแผ่นพับ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่ัยงานที่รับผิดชอบ 
 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและัิธีการ
ร้องเรียน 

 ด าเนินการ   3  ช่องทาง 
     1.  ร้องเรียนโดยการท าเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ท าการ
ส านักงานเทศบาลต าบลัังชัย 
     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค  และไลน์ 
     3.  ร้องเรียนผ่านทางเั็ปไซด์ ทต.ัังชัย 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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3. เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร่ ง แ ก่

หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดคัาม
เสียหายและขนาดของคัามเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ คับคุมได้ และตรัจสอบได้ 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจ าเดือนทุก
เดือน 

 ด าเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหั่างผู้บริหารกับหััหน้าส่ัน
ราชการ ระหั่างหััหน้าส่ันราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหั่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ ทต.ัังชัย 
จ านัน  ๑  ครั้ง ต่อเดือน 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

3.1.2) กลุ่มงานตรัจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
ด าเนินการตรัจสอบภายในองค์กร 

 ด าเนินการ  
     ด าเนินการจัดท าแผนคับคุมภายในและบริหารคัาม
เสี่ยง ระดับส่ันงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
คับคุมภายในและบริหารคัามเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ 
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 
 

3.1.3) ชี้แจงแนัทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้
ที่เก่ียัข้อง 

 ด าเนินการ  
     ประชุมชี้แจงขั้นตอนัิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบทุกครั้งที่มีการด าเนินการ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4 .1  ส่ ง เ ส ริ มก า รปร ะพฤติ ตนต าม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับั่าด้ัยจรรยา
ข้าราชการ 
 

 ด าเนินการ  
     จัดท าข้อบังคับั่าด้ัยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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หน่ัยงาน 

4.2 น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง
ข้อมูลข่ าัสารเ พ่ือลดการทุจริ ตและ
ประพฤติมิ ชอบ เป็ นการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้คัามรู้เกี่ยักับงานในหน้าที่ของ
งานัินัย เช่น การด าเนินการทางัินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเั็ปไซด์ ทต.ัังชัย 
 

 ด าเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยักับ
การด าเนินการทางัินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน 
     -แผ่นผับสรุปการด าเนินการทางัินัย 
     -ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยัข้องผ่านทางเั็ปไซด์ 
ทต.ัังชัย 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
         การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบล     

ัังชัย มีคัามโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้ัยคัามถูกต้อง การให้บริการ              
มีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค
และน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่ังหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รัมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณะของเทศบาลต าบลัังชัย  ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองคัามต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่ังที 

 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลต าบลัังชัย ให้คัามส าคัญกับการส่งเสริมัินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
งานตามแผน และเข้าร่ัมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้คัามร่ัมมือการด าเนินการในแต่ละ 
กิจกรรมตามแผนฯ และมีคัามตระหนักเห็นคัามส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีคัามรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้ 
เป็นรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  
  ข้อเสนอแนะ  

1. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ เห็นคัรด าเนินการดังนี้ 
1.  ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ 

การป้องกนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกั่านี้ 
3. จดัให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา 

ผู้เชี่ยัชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้คัามรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติัาด้ัยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่ันราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อเทศบาลต าบลัังชัย 
 

   ลงชื่อ    ณัฏยา  บัั ทอง  ผู้รายงาน 
(นางสาัณัฏยา    บััทอง) 

รายงานผลัันที่   ๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 25๖๑ 
 

หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต คอรัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  เชน่ ส าเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ 


