
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลปาปอง  โทรศัพท  0๕๓-291106 

ที่ ชม 59601/336     วันที่       ตุลาคม 2561 
เร่ือง รายงานผลการดําเนินการตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกัน  
การทจุริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง  

เร่ืองเดิม  
  ตามที่เทศบาลตําบลปาปอง ไดจัดทําประกาศเทศบาลตําบลปาปอง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการเทศบาลตําบลปาปอง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 และการกําหนดนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรม
ของขาราชการหรือพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2560 , เจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ของเทศบาลตําบลปาปอง ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560, 
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เพื่อสรางความโปรงใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากลเปนเครือ่งมอืกํากับความประพฤติของบุคลากรทกุคน และเพื่อใหการบริหารราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ    ไปแลว  
  ขอเท็จจริง  
  บัดน้ี การดําเนินการตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนไปตามแผนฯ ที่ไดประกาศไว จึงขอรายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ  

ขอกฎหมาย 
1. ประกาศเทศบาลตําบลปาปอง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลปาปอง พ.ศ. 

2561 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 
2. ประกาศเทศบาลตําบลปาปอง เรื่อง การกําหนดนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ

หรือพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 
3. ประกาศเทศบาลตําบลปาปอง เรื่อง เจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ของ

เทศบาลตําบลปาปอง ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 
4. ประกาศเทศบาลตําบลปาปอง เรื่อง ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 

ตุลาคม 2560 
ขอเสนอแนะ/พิจารณา  

  จึงขอรายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ เพื่อผูบริหารจะไดนําผลการดําเนินการไปพจิารณาบรรจุ
ในเทศบัญญัติปตอไป 

 
 

/จึงเรียนมา... 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   
                  

    (นางสาวศศิธร  สมบูรณชัย) 
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                                     นักทรัพยากรบุคคล 
ความเห็นของหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
             
              
 
 

(นางสาวจริาพร  วรรณกิตร) 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 
ความเห็นของปลัดเทศบาล 
             
              
 
     

(นางกลัยา  มีรักษ) 
ปลัดเทศบาลตําบลปาปอง 

 
 

ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
             
              
 

(นายธัญญา  ภาวะเดช) 
นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการสงเสริมวินัย คณุธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจรติ คอรรปัช่ัน 
เทศบาลตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2561 

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สรางวินัยแกทุกภาค
สวน 
1.1 สรางจิตสํานึกและสงเสริมการ

เรี ย น รู แ ล ะป ฏิ บั ติ ต าม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝกอบรมสัมมนา (กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและผูนํา
ชุมชน) 

 

ดํ า เนิ น โค รงก ารฝ ก อบ รมสั ม ม นา (กิ จก รรม เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานและผูนําชุมชน) โดยอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม ลพบุรี ชลบุรีและ
ระยอง ระหวางวันที่  8, 13-17 สิงหาคม พ.ศ.2561     
มีผูเขารวมโครงการฯ 41 คน 
 ดําเนินการ  
 ไมไดดําเนินการ 

1.1.2) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกใหมี
คุณธรรม จริยธรรม  เขาใจหลักธรรมทางศาสนา นํามาเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

ดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่ อปลูก
จิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม ใหแก คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ในวันที่  7 
กันยายน 2561 มีผูเขารวมโครงการฯ 38 คน 

 

 ดําเนินการ  
 ไมไดดําเนินการ 

 

 1.1.3) โครงการสงเสริมสัปดาหวันวิสาขบูชา ดําเนินโครงการสงเสริมสัปดาหวันวิสาขบูชา ในวันที่ 24 
กรกฎาคม 2561 ถวายเทียนพรรษาแกวัดในเขตพื้นที่ 
ทต.ปาปอง จํานวน  5 วัด และโบสถ จํานวน 1 แหง 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2561 

1.1.4)  การสงเสริมสนับสนุนใหจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนาและเขารวมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ 
 

ดําเนินกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทางศาสนาและเชิญชวน
รวมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ ดังน้ี 
1. โครงการส งเสริมสัปดาห วัน วิสาขบู ชา วันที่  29 
พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวิสาขบูชาลําลึก ประเพณีแห
นมสดถวายรดตนศรีมหาโพธ์ิ  
2. กิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห งชาติ วันที่  8 กรกฎาคม 
2561 ใหกําหนดวันเขาพรรษาของทุกปเปนวัดงดด่ืมสุรา
แหงชาติ ใหหนวยงานตางๆ สนับสนุนกิจกรรม งดด่ืมสุรา
แหงชาติทําความดีถวายในหลวง ในชวงเขาพรรษา  
3. รวมโครงการปลูกปาเฉลมิพระเกียรติ "สรางปา รักษนํ้า" 
เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
4. รวมกิจกรรมเน่ืองในวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ร.10 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
พรอมทั้งดําเนินโครงการจิตอาสา Big Cleaning day เรา
ทําความดีดวยหัวใจ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 66 พรรษา   
5.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561 เน่ืองในวันแม
แหงชาติ 
6.วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสารที ่13 ตุลาคม 
2561  
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2561 

7.  รวมพิธีวางพวงมาลา เน่ืองในวันปยมหาราช 
8.  วันคลายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพอ
แหงชาติ ประจําป 2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561  
 ดําเนินการ  
 ไมไดดําเนินการ 

1.2   ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กจิกรรมและเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน คัดเลือกพนักงาน
เทศบาล พนักงานครเูทศบาล ลกูจางประจํา และพนักงานจางดีเดน 

- มอบใบประกาศพนักงานดีเดนประจําป 
  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนินการ 

2 .  รวม พ ลั งแ ผ น ดิ นป อ ง กันแ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพื่อ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ 
2.2) พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแสให
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต
ตระหนักถึงบทบาทภารกิจหนาที่ของตน/ศักด์ิศรีของการปฏิบัติหนาที่
ราชการและตอตานการทุจริต เชน การติดประกาศ ,การจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธ 

ดําเนินการประชาสัมพันธการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติไมขอบของขาราชการ 
 ดําเนินการ  
      ประชาสัมพันธโดยการจัดทําเอกสารแผนพับ 
 ไมไดดําเนินการ 

2.2.1)  ดําเนินการจัดทําชองทางการรองเรียนตาง ๆ และเผยแพร
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางและหนวยงานที่รบัผดิชอบ 
 

จัดทําชองทางการรองเรียนตาง ๆ และเผยแพร
ประชาสมัพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางและวิธีการ
รองเรียน 

 ดําเนินการ   3  ชองทาง 
     1.  รองเรียนโดยการทําเปนหนังสอืสงมาทีส่ํานักงาน 
เทศบาลตําบลปาปอง 
     2.  รองเรียนทางโทรศัพท 
     3.  รองเรียนผานทางเว็ปไซด เทศบาลตําบลปาปอง 
     4.  รองเรียนผาน Facebook เทศบาลตําบลปาปอง 
 ไมไดดําเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2561 

2. เส ริ ม ส ร า งคว าม แ ข็ ง แ ก ร ง แ ก
หนวยงานตอตานการทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได ควบคุมได และตรวจสอบได 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจาหนาที่เปนประจําเดือนทุก
เดือน 

 ดําเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหวางผูบริหารกับหัวหนาสวน
ราชการ ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูใตบงัคับบญัชา 
และระหวางผูบริหารงานกบับุคลากรของ เทศบาลตําบล
ปาปอง  
 ไมไดดําเนินการ 
 

3.1.2) กลุมงานตรวจสอบภายในดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบภายในองคกร 

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

3.1.3) ช้ีแจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจางใหกับเจาหนาที่ในสงักัดและผู
ที่เกี่ยวของ 

 ดําเนินการ  
     ประชุมช้ีแจงข้ันตอนวิธีการการจัดซือ้จัดจางใหทุกคน
ไดทราบทกุครั้งที่มีการดําเนินการ 
 ไมไดดําเนินการ 
 

4.สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4 .1  ส ง เส ริ ม ก ารป ระพ ฤ ติต นต าม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หนวยงาน 

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและขอบงัคับวาดวยจรรยา
ขาราชการ 
 

 ดําเนินการ  
     จัดทําขอบงัคับวาดวยจรรยาขาราชการและเผยแพรให
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไมไดดําเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2561 

4.2 นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชทาง
ขอมูลข าวสารเพื่ อลดการทุ จริตและ
ประพฤติมิ ชอบ เป นการป อ งกันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร / ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ของ
งานวินัย เชน การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ  รองทุกข  ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาขาราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด เทศบาลตําบล
ปาปอง 
 

 ดําเนินการ  
     เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบเกี่ยวกบั
การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ รองทุกข ฯ ดังน้ี 
     -ช้ีแจงในการประชุมประจําเดือน 
     -แผนผับสรปุการดําเนินการทางวินัย 
     -ประชาสัมพันธระเบียบที่เกี่ยวของผานทางเว็ปไซด 
เทศบาลตําบลปาปอง 
 ไมไดดําเนินการ 
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 เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลปาปองมีความโปรงใส 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง การใหบริการมีคุณภาพมากข้ึน และทําใหมี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคและนํามาใชประกอบการจัดทํา
แผนสําหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาไดดีย่ิงข้ึน รวมทั้งเปนการเสริมสรางภาพลักษณะของ
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ใหเปนที่ยอมรับ เช่ือถือและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางทันทวงที 

ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค  
ปจจัยสนับสนุน 

 1.  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลตําบลปาปองใหความสําคัญกับการสงเสริมวินับ คุณธรรม 
จริยธรรมและการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน  การประพฤติมิชอบ  โดยสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานงานตามแผน 
และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเน่ือง  
 2.  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ใหความรวมมือการดําเนินการใน
แตละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ  
 ปญหาอุปสรรค 

1.  ขาดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบงานโดยตรงและไมมีความรูในการสงเสริมการขับเคลื่อนแผนให 

เปนรูปธรรม 
 2.  ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใชสําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  
 ขอเสนอแนะ  
 สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  เห็นควรดําเนินการดังน้ี 
 1.  กําหนดใหมีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรรยาขาราชการ 
 2.  พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสรางคุณธรรมและ 
การปองกนการทุจริตคอรรัปช่ันใหมากกวาน้ี 
 3.  จัดใหมีการประชุมช้ีแจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แกเจาหนาที่ หรือหาผูเช่ียวชาญในการ
สงเสริมกิจกรรม/โครงการ มาใหความรูเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติของ
สวนราชการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีตอเทศบาลตําบลปาปอง 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ)      ผูรายงาน 

              (นางสาวศศิธร สมบรูณชัย) 
            ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 
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