
แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
เทศบาลต าบลโนนตาล อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

๑. ปลูกจิตส 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) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ด าเนินโครงการอบรมเพ่ิมพูนทักษะและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลโนนตาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ด้ด าเนินการ  

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร เทศบาลต าบล
โนนตาล เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรม
ทางศาสนา การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

ด าเนินโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ  
 

1.1.3) โครงการ/กิจกรรมเทศบาลดี  ศรีต าบล  ตักบาตรไหว้พระ     
ฝึกธรรมะสู่วินัย 
 

ด าเนินกิจกรรมเทศบาลดี  ศรีต าบล  ตักบาตรไหว้พระ     
ฝึกธรรมะสู่วินัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ  

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
1  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 
2.  ร่วมกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่ ๙  5 ธันวาคม 2560 
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  3.  ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ 12 สิงหาคม 2561 
๔.  ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๕.  จัดกิจกรรม/โครงการวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 
 

จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างต้นแบบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 
  ด าเนินการ  
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

๒. รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 
 ด าเนินการ   3  ช่องทาง 
     1.  ร้องเรียนผ่านทางเว็บบอร์ด เว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลโนนตาล  www.nontan.go.th 
     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายกเทศมนตรี 
     3.  ร้องเรียนผ่านทางกล่องรับฟังความคิดเห็น 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจ าเดือน 
ทุกเดือน 

 ด าเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของเทศบาลต าบล
โนนตาล  จ านวน  12  ครั้ง 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

 ด าเนินการ  
     ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ 
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

 3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด  
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 ด าเนินการ  
     ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบทุกครั้งที่มีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 
 

 ด าเนินการ  
     จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

 4.๑.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
งานวินัย เช่น การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์เทศบาลต าบล
โนนตาล 
 
 

 ด าเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน 
     -แผ่นผับสรุปการด าเนินการทางวินัย 
     -ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์
เทศบาลต าบลโนนตาล 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

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

๔.๒.๑) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลต าบลโนนตาลให้ทันสมัย  
เพ่ิมช่องทางติดต่อสื่อสารให้หลากหลายช่องทางขึ้น 

     ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 



 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  การด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม  และป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑  ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลโนนตาล มีความโปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และท า
ให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้
ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลโนนตาลให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 

  ๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลต าบลโนนตาล ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ   โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง   
  ๒. พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละ
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 
  ๓. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อน
แผนให้เป็นรูปธรรม 
  ๔. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ 
  ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
  ๑. ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
  ๒. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 
  ๓. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา
ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 
 
 

 (ลงชื่อ)……วราพร  วงศ์แสน……ผู้รายงาน 
                                                                      (นางสาววราพร  วงศ์แสน) 
                               นิตกิรปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 


