
แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต คอรรัปช่ัน 

เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2562 

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม  
คุณธรรม จริยธรรมและ สราง
วินัยแกทุกภาคสวน 

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) โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับการทํางานของ

ผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ

และยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม  เขาใจหลักธรรมทางศาสนา การ

นอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ดําเนินโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับการ
ทํางานของผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล 
จํานวน 50 คน   
 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ 
1.1.2) โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล 

ดําเนินโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาล จํานวน 50 คน 

 ดําเนินการ  
 ไมไดดําเนินการ 

 
 

 1.1.3) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล”เขาพรรษา” 
ประจําป พ.ศ. 2562 แหเทียนพรรษา ถวายวัดในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
แมทาชาง 

ดําเนินโครงการตามประเพณี 

1.1.4)  การสงเสริมสนับสนนุใหจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทาง

ศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

 

ดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
   ดําเนินการ  
-โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีปใหมเมือง 
- งานประเพณีเลี้ยงดงพระเจานั่งโกน 
-โครงการประเพณีลอยกระทง 



ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2562 

1.2   ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความ
ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติ

ราชการ/กิจกรรมและเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงาน คัดเลือกพนักงาน

สวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดน 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนินการ 

2.รวมพลังแผนดิน 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2.1  ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพ่ือ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ขาราชการ 

2.2) พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแสให

สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 

 

2.2.1)  ดําเนินการจัดทําชองทางการรองเรียนตาง ๆ และเผยแพร

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

จัดทําชองทางการรองเรียนตาง ๆ และเผยแพร
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางและวิธีการ
รองเรียน 

 ดําเนินการ   3  ชองทาง 
     1.  รองเรียนโดยการทําเปนหนังสือสงมาท่ีท่ีทําการ 
เทศบาลตําบลแมทาชาง 
     2.  รองเรียนทางโทรศัพท 053-442080 
     3.  รองเรียนผานทางเว็ปไซดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 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 ของเจาหนาท่ีเปนประจําเดือน 

ทุกเดือน 

 ดําเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหวางผูบริหารกับหัวหนาสวน
ราชการ ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูใตบังคับบัญชา 
และระหวางผูบริหารงานกับบุคลากร 
 ไมไดดําเนินการ 
 
 
 

4.สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและขอบังคับวาดวยจรรยา

ขาราชการ 

 ดําเนินการ  
     จัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการและเผยแพรให
ทุกคนถือปฏิบัติ 
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4 . 1  ส ง เ ส ริ มก า รปร ะพฤติ ตนต าม

มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน

หนวยงาน 

  ไมไดดําเนินการ 

 

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 ทางเว็ปไซดเทศบาลตําบล

แมทาชาง 

 ดําเนินการ  
     เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบเก่ียวกับ
การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ รองทุกข ฯ ดังนี้ 
     - ชี้แจงในการประชุมประจําเดือน 
     - แผนผับสรุปการดําเนินการทางวินัย 
     - ประชาสัมพันธระเบียบท่ีเก่ียวของผานทางเว็ปไซด 
เทศบาลตําบลแมทาชาง 
 ไมไดดําเนินการ 



 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล         

แมทาชาง มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง การใหบริการมี

คุณภาพมากข้ึน และทําใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพ่ือรับทราบปญหา 

อุปสรรคและนํามาใชประกอบการจัดทําแผนสําหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาไดดียิ่งข้ึน 

รวมท้ังเปนการเสริมสรางภาพลักษณะของเทศบาลตําบลแมทาชาง ใหเปนท่ียอมรับ เชื่อถือและสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที 

ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค  

ปจจัยสนับสนุน 

1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลตําบลแมทาชาง ใหความสําคัญกับการสงเสริม

วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดย

สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานงานตามแผน และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง  

2. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ใหความรวมมือการดําเนินการในแตละ

กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ  

  ปญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบงานโดยตรงและไมมีความรูในการสงเสริมการขับเคลื่อน

แผนใหเปนรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใชสําหรบัการดําเนินงานตามแผนฯ  

  ขอเสนอแนะ  

1. สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เห็นควรดําเนินการดังนี้ 

- กําหนดใหมีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรรยาขาราชการ 

- พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสรางคุณธรรม

และการปองกนการทุจริตคอรรัปชั่นใหมากกวานี้ 

- จัดใหมีการประชุมชี้แจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แกเจาหนาท่ี หรือหา 

ผูเชี่ยวชาญในการสงเสริมกิจกรรม/โครงการ มาใหความรูเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีตอเทศบาลตําบลแมทาชาง  

   

 

  ลงชื่อ ณัชชา  ลุนละหะ  ผูรายงาน 

                                                      (นางสาวณัชชา  ลุนละหะ) 

                                               วันท่ี  21  เดือนตุลาคม พ.ศ.  2562 

 
หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดําเนินการตามแผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันการทุจริต คอรัปชัน่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชน สําเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถาย ฯลฯ 


