
 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
................................................... 

  ตามท่ีได้มีประกาศเทศบาลต าบลวาปีปทุม เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561, ข้อบังคับเทศบาลต าบลวาปีปทุม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕60 และ
นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีเทศบาลต าบลวาปีปทุม ลงวันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ประกอบกับ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของเทศบาลต าบลวาปีปทุม ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม ๒๕61 เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ
บาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลวาปี
ปทุม  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นไปตามแผนฯท่ีได้ประกาศไว้ เทศบาลต าบลวาปีปทุม จึงขอ
รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕61 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการ
ด าเนินการ นั้น 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
      

 
(นายประภาส  กิจจินดาโอภาส) 
นายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนนิการแผนการส่งเสริมวนิัย คณุธรรม จริยธรรม และการป้องกนัการทุจรติ คอร์รปัช่ัน 
เทศบาลต าบลวาปปีทุม อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน 
1.1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการ 
เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

 

 ด าเนินการ  

 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการประหยัด
งบประมาณ 

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุบุคลากร ทต.วาปีปทุม
เพื่อปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา 
การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ทต.
วาปีป ทุม ให้ แก่  คณะ ผู้บริหาร พนักงาน ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยได้ด าเนินโครงการ
เสริมสร้ าง คุณ ธรรมจริยธรรม  จริยธรรม  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบั ติ งานและประโยชน์ สุขของ
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 

 1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลงานวัน
เข้าพรรษา 

ด าเนินโครงการถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย 
งบประมาณ 10,000บาท 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
1  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 
2.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

พระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2562 
3.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2562 
4.  จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อม
บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
5.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การเข้าวัดท าบุญใน
เทศกาลต่าง ๆ  
6. ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
7.  จัดกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
8.  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดี 
9.  ร่วมกิจกรรมวันจักรี 6 เมษายน 
10.  ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 
11.  จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 
 

  ด าเนินการ  
  ไม่ได้ด าเนินการ 

2. รวมพลังแผ่นดิน 2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
 

ภารกิจหน้าท่ีของตน/ศักด์ิศรีของการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและต่อต้าน
การทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 ด าเนินการ  
      ประชาสัมพันธ์โดยการจัดท าเอกสารแผ่นพับ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 

 ด าเนินการ   3  ช่องทาง 
     1.  ร้องเรียนโดยการท าเป็นหนังสือส่งมาท่ีท่ีท าการ
เทศบาลต าบลวาปีปทุม 
     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายกเทศมนตรี 
     3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.ปริก 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

3. เส ริ ม ส ร้ า งค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร่ งแ ก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าท่ีเป็นประจ าเดือน 
ทุกเดือน 

 ด าเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ ทต.วาปีปทุม
จ านวน  12  ครั้ง 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

 ด าเนินการ  
     ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เส่ียง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง ระดับองค์กรแบบ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

3.1.3) ช้ีแจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดและผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการ  
     ประชุมช้ีแจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบทุกครั้งท่ีมีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4 .1  ส่ ง เส ริ ม ก ารป ระ พ ฤ ติ ตน ต าม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 
 

 ด าเนินการ  
     จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

4.2 น าระบบอิ เล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง
ข้อมู ลข่ าวสารเพื่ อลดการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบเป็ นการป้ องกัน การ
ปราบปรามการทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของ
งานวินัย เช่น การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์ เทศบาลต าบล
วาปีปทุม 
 

 ด าเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี ้
     -ช้ีแจงในการประชุมประจ าเดือน 
     -แผ่นผับสรุปการด าเนินการทางวินัย 
     -ประชาสัมพันธ์ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์ 
เทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลวาปี 

ปทุม มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพ
มากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
น ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณะของเทศบาลต าบลวาปีปทุม ให้เป็นท่ียอมรับ เช่ือถือและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนนุ/ปัญหาอปุสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลต าบลวาปีปทุม ให้ความส าคัญกับการ 

ส่งเสริมวินับ คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละ 
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคล่ือนแผนให้ 
เป็นรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  
  ข้อเสนอแนะ  

1. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เห็นควรด าเนินการดังนี ้
1. ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ 

การป้องกนการทุจริตคอร์รัปช่ันให้มากกว่านี้ 
3. จัดให้มีการประชุมช้ีแจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าท่ี หรือหา 

ผู้เช่ียวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อเทศบาลต าบลวาปีปทุม  
 
  ลงช่ือ………พิชญ์ณิฐา  พรรณศิลป์………ผู้รายงาน          

                 (นางสาวพิชญ์ณิฐา  พรรณศิลป์) 
         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

                                          วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 
 


