
แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต 
เทศบาลตําบลแมหลาย  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและ สรางวินัยแกทุกภาคสวน 
๑.๑ สรางจิตสํานึกและสงเสริมการ เรียนรู
และปฏิบัติตามหลัก คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ 

๑.๑.๑) โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

 ดําเนินการ จัดโครงการฝกอบรมฯ ในหัวขอมาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรมและการสรางความสุขในองคกร เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ 
หองประชุมเทศบาลตําบลแมหลาย 

 ไมไดดําเนินการ 

๑.๑.๒) โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต 

 ดําเนินการ จัดโครงการฝกอบรมฯ ในหัวขอผลประโยชนทับซอนและ
กฏหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต และ การสรางการมีสวนรวมใน
การปองกันการทุจริต เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุม
เทศบาลตําบลแมหลาย 

 ไมไดดําเนินการ 

๑.๑.๓) โครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา เพ่ือ
ปลูกจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลกัธรรมทาง
ศาสนา นํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 ดําเนินการ จัดโครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา เม่ือวันท่ี ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วัดและสํานักสงฆในพ้ืนท่ีตําบลแมหลาย 

 ไมไดดําเนินการ 

๑.๑.๔) โครงการปกปองและเชิดชูสถาบันสําคัญของชาติ 
เพ่ือสรางจิตสํานึกพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจริยธรรม ยึดม่ัน
ในสถาบันหลักของประเทศ 

 ดําเนินการ จัดโครงการปกปองและเชิดชูสถาบันสําคัญของชาติ เม่ือวันท่ี 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารเรียนผูสูงอายุกาสะลอง ต.แมหลาย หมูท่ี ๗ 

 ไมไดดําเนินการ 

๑.๒ ประชาสัมพันธเชิดชูความดี 
ความชื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ 

๑.๒.๑) กิจกรรมยกยองเชิดชูบุคคลตนแบบดานคุณธรรม 
จริยธรรม แกบุคคลภายในและภายนอกองคกร 

 ดําเนินการ จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูบุคคลตนแบบดานคุณธรรม 
จริยธรรม แกบุคคลภายในและภายนอกองคกร เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ณ อาคารเรียนผูสูงอายุกาสะลอง ต.แมหลาย หมูท่ี ๗ 

 ไมไดดําเนินการ 



 ๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒.รวมพลังแผนดิน 

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๒.๑ ประชาสัมพันธผานสื่อ ตาง ๆ เพ่ือ
ปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของ 
ขาราชการ 

๒.๒) พัฒนาชองทางในการแจง เบาะแสให
สะดวกหลากหลาย และปลอดภัย 

๒.๑.๑) ประชาสัมพันธใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต รักษาวินัย ตระหนักถึงบทบาทภารกิจหนาท่ีของ
ตน และตอตานการทุจริต เชน การติดประกาศ การจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธ แผนพับ 

 ดําเนินการ ประชาสัมพันธโดยติดบอรดประกาศสําหรับ
พนักงาน การจัดทําเอกสารแผนพับ และแจงในไลนกลุมของ
เทศบาล 

 ไมไดดําเนินการ 

๒.๒.๑) ดําเนินการจัดทําชองทางการรองเรียนตางๆ และเผยแพร
ประชาสัมพันธให ประชาชนทราบถึงชองทางและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ดําเนินการ ๔ ชองทาง ไดแก 
     ๑. รองเรียนโดยการทําเปนหนังสือสงมาท่ีเทศบาล 

๒. รองเรียนทางโทรศัพทสายตรงนายกเทศมนตรี 
      ๓. รองเรียนผานทางเว็ปไซดเทศบาล 
      ๔. รองเรียนผานทาง E-mail ของเทศบาล 

 ไมไดดําเนินการ 

๓.เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงาน 
ตอดานการทุจริต 
๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความ 
เสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะ 
เกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
ควบคุมได และตรวจสอบได 

๓.๑.๑) มีการประชุมประจําเดือน เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีแตละกอง 

 ดําเนินการ  โดยมีประชุมติดตามงาน ระหวางผูบริหาร
กับหัวหนาสวนราชการ และพนักงานเทศบาล ในการประชุม
ประจําเดือน 

 ไมไดดําเนินการ 

๓.๑.๒) กลุมงานตรวจสอบภายในดําเนินการ จัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบ ภายในองคกร 

 ดําเนินการ  จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน (Audit 
Plan) แผนการตรวจสอบประจําป (Internal Audit Plan)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

 ไมไดดําเนินการ 

๓.๑.๓) ชี้แจงแนวทางในการจัดซ้ือจัดจาง ใหกับเจาหนาท่ีในสังกัดและผูท่ี
เก่ียวของ 

 ดําเนินการ  ประชุมชี้แจงข้ันตอนวิธีการการจัดซ้ือจัดจาง
ใหทุกคน ไดทราบทุกครั้งท่ีมีการดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ 



 ๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๔.สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 
๔.๑ สงเสริมการประพฤติตนตาม มาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากรในหนวยงาน 
 
๔.๒ นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชทางขอมูล
ขาวสารเพ่ือลดการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบเปนการปองกันการ ปราบปรามการ
ทุจริต 

๔.๑.๑) จัดทําหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

 ดําเนินการ  จัดทําประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง และเผยแพรใหทุกคนถือ
ปฏิบัต ิ

 ไมไดดําเนินการ 

๔.๒.๒) เผยแพร / ประชาสัมพันธใหความรู เก่ียวกับงานในหนาท่ีของงาน
วินัย เชน การ ดําเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข ระบบ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาขาราชการ ฯลฯ 

 ดําเนินการ  เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบ
เก่ียวกับ การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ รองทุกข ฯ 
ดังนี ้

- ชี้แจงในการประชุมประจําเดือน 
- แผนผับสรุปการดําเนินการทางวินัย 

      - ประชาสัมพันธระเบียบท่ีเก่ียวของผานทางเว็ปไซด 

 ไมไดดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลแมหลาย มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลการปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความถูกตอง การใหบริหาร มีคุณภาพมากข้ึน และทําใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรคและนํามาใชประกอบการ
จัดทําแผนสําหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขไดดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนการเสริมสรางภาพลักษณะของเทศบาลตําบลแมหลายไหเปนท่ียอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที 
 
 ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค 
 ปจจัยสนับสนุน 

1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลตําบลแมหลายใหความสําคัญกับการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น การประพฤติมิชอบ 
โดยสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

2. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ใหความรวมมือดําเนินการในแตละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผน 
ปญหาอุปสรรค 
1. ขาดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบงานโดยตรงและไมมีความรูในการสงเสริมการขับเคลื่อนแผนใหเปนรูปธรรม 
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใชสําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ 
ขอเสนอแนะ 
สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
๑. กําหนดใหมีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรรยาขาราชการ 
๒. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสรางคุณธรรมและการปองกันการทุจริตใหมากกวานี้ 
๓. จัดใหมีการประชุมชี้แจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แกเจาหนาท่ี หรือหาผูเชี่ยวชาญในการสงเสริมกิจกรรม/โครงการ มาใหความรูเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  
    วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีตอเทศบาลตําบลแมหลาย 

 
 

************************************************ 
 
       
 


