
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้  
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการส่งเสริม  คุณธรรมและจริยธรรม  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

.................................................... 
  ตามที่ เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้มีการประกาศ  เรื่อง ประมวลจริยธรรม  ข้อบังคับเทศบาล
ต าบลท่าไม้  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ประกอบกับ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรในหน่วยงานและเพ่ือให้
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐแล้ว  นั้น  
 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ เทศบาล
ต าบลท่าไม้  จึงขอรายงานผลการด าเนินการด้านการส่งเสริม  คุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 พร้อมกับข้อเสนอแนะ ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค  ในการด าเนินการของเทศบาลต าบลท่าไม้  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   3   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

                                                             
(นายเกรียงไกร   ใจเย็น) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้  
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานผลการด าเน ินการส่งเสริม ค ุณธรรมและจริยธรรม 

เทศบาลต าบลท่าไม้  อ าเออท่ามะกา  จ  งหว ดกาญจนบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร   โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเน ินงานปี พ.ศ. 2563 

1. ปลูกจิตสำน  ก ค่านิยม คุณธรรม 1.1.1) โครงการส ่งเสร ิมค ุณธรรม จร ิยธรรมบ ุบ ุคลากรของเทศบาล โครงการส่งเสริมค ุณธรรม    จริยธรรมบ ุบุคลากรของเทศบาล 
จริยธรรมและ สร้างว ิน ยแก ่ทุกอาค ต าบลท่าไม้  เพ่ือปลูกจิตส านึกให ้ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม  เข ้าใจ ต าบลท่าไม้ เพ ื่อปลูกจิตส านึกให้มีค ุณธรรม จรยิธรรม 
ส่วน 
1.1 สร ้างจ ิตสำน ึกและส ่งเสร ิมการ 

เ ร ีย น รู้ แ ล ะ ปฎิบัติ ต า ม ห ลั ก 

หล ักธรรมทางศาสนา การน้อมน าเอาปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียงมาเป ็น 
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

 1.1.2) จัดกิจกรรม “การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความ    
  สุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
1.1.3) กิจกรรม คุณธรรม  จริยธรรม การช่วยเหลือประชาชนด้าน
บรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัย   

เข ้าใจหล ักธรรมทางศาสนา การน้อมน าเอาปร ัชญา 
เศรษฐก ิจพอเพ ียงมาเป ็นแนวทางในการปฏิบ ัต ิงานโดยได้ 
จ ัดก ิจกรรมการอบรม การพ ึงละเว ้นการแสวงหา
ประโยชน ์ ค ุณธรรม จร ิยธรรมในการปฏ ิบ ัติ  ประโยชน ์จากต าแหน่งหน้าที่   การน้อมน าเอาปรัชญา 

ราชการ เศรษฐก ิจพอเพ ียงมาเป ็นแนวทางในการปฏิบ ัต ิงาน 
  

  

ด าเนินการ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

1.1.3) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทาง ดำ เนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญชวน 
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 
1.1.4) การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  กิจกรรมส่งเสริมและเชิญ
ชวนให้บุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกิจกรรม   
“ธรรมะในที่ท างาน” ในทุกวันพระ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
สติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรม  
  

ร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
จ ัดก ิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธ ิเนื่องในวันส าคัญทาง 
พระพ ุทธศาสนา เช ่น ว ันมาฆบ ูชา ว ันว ิสาขบ ูชา พร ้อม 
บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

  และ จัดกิจกรรม “ธรรมะในที่ท างาน”  
 ด าเนินการ 
ไม่ได้ด าเนินการ 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร   โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเน ินงานปี พ.ศ. 2563 

1.2 จัดกิจกรรม ประชาสัมพ ันธ์ยกย่อง
เชิดชูความด ีความ 

1.2.1)  การจัดโครงการ “ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้าน 
คุณธรรม  จริยธรรม” ต าบลท่าไม้  ประจ าปี  2563  จัดกิจกรรมยก
ย่อง เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏ ิบัติ 

ด าเนินการ 
เชิดชู บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ภายในองค์กรและภายนอก 
องค์กร  

คุณธรรม  จริยธรรม” ต าบลท่าไม้  ประจ าปี 2563  โดยการคัดเลือก ไม่ได้ด าเนินการ 

  บุคคลต้นแบบที่มีผลงานหรือความประพฤติเป็นที่ประจักษ์  โดยการ  
  คณะกรรมการจัดประชุมคัดเลือกให้เป็นตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
หลักเกณฑ์   2.รวมพล  งแผ่นดิน 2.1.1)  ประชาส ัมพ ันธ ์ให ้พน ักงานเทศบาล  ล ูกจ ้างประจ า  และ ด าเนินการประชาสัมพ ันธ์การป้องกันการทุจริตและ 

ป้องก นและปราบปรามการทุจริต พน ักงานจ ้างปฏ ิบ ัต ิตนด ้วยความซ่ือส ัตย ์ส ุจร ิตตระหน ักถ ึงบทบาท ประพฤติไม่ขอบของขา้ราชการ 
2.1  ประชาส ัมพ ันธ ์และมีการจัด
กิจกรรมผ ่านสื่อต ่าง ๆ เพ่ือ 

ภารก ิจหน ้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบ ัต ิหน ้าทีร่าชการและต ่อต ้าน ด าเนินการ 

กิจกรรมปฏิญาณตนในการป ้องก ันการ
ท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบของผู้บริหารและ
ข้ารา ข้าราชการ 

การทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์,จัดท า
ประกาศแนวทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

จัดให้มีการปฏิญาณตนของผู้บริหารและข้าราชการ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

ข้าราชการ 2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช ่องทางการร ้องเร ียนต ่าง ๆ และเผยแพร่ จัดท าช่องทางการร ้องเรียนต่าง ๆ  และเผยแพร่ 
 ประชาสัมพ ันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการร้องเรียน และ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  
 2.2.2)  จัดท าแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ประจ าปี 2563  และมีการรายงานการติดตามและประเมินผลการ 
 ด าเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการป้องกัน 
 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศในเว็บไซต์ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ   
 
 

ประชาสัมพ ันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ 
ร้องเรียน 

ด าเนินการ  
1. ร้องเร ียนโดยการท าเป็นหนังสือส่งมาทีเ่ทศบาล 

ต าบลท่าไม้  
2. รอ้งเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายกเทศมนตรี 
3. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์ เทศบาลต าบลท่าไม้  

  www.Thamaikan.go.th 
 
 
ไม่ได้ด าเนินการ 

http://www.thamaikan.go.th/


 

 

ประเด็นยุทธศาสตร   โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเน ินงานปี พ.ศ. 2563 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ 3.1.1) กิจกรรมการอบรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลประโยของเจ้าหน้าที่เป็นประจ าเดือน 

ด าเนินการ 
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต และจัดอบรมเพ่ิมพูนองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้กับผู้บริหาร และ 

พนักงานเทศบาลทุกคน   
 
 
 
 

จัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
กับหวัหน้าส ่วน 3.1 ลดม ูลเหต ุของโอกาสที่จะเก ิดความ ข้าราชการและพนักงานเทศบาล 

เส ียหายและขนาดของความเส ียหายทีจ่ะ ไม่ได้ด าเนินการ 
3.1.2) กลุ ่มงานตรวจสอบภายในดำเน ินการจัดท าแผนปฏิบ ัต ิงานเพ่ือ ด าเนินการ เก ิดขึ้นในอนาคตให ้อยู ่ในระด ับทีย่อมร ับ 
ด าเนินการตรวจสอบภายในองคก์ร 
3.1.3) จัดกิจกรรม “ปณิธานความดี  ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  เป็นจิตอาสาถวายพระราช
กุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  รัชกาลที่ 9  วันที่ 13 ตลุาคม 2563 

ด าเนินการจัดท าการควบค ุมภายในและบร ิหาร ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
  ระด ับองค์กร แบบ ปค.1 , ปค.4 ,ปค.5 และ ปค.6 
และการบร ิหารความเสี่ยง ระด ับองค ์กร 
 
ไม่ได้ด าเนินการ 

4.สร ้างบ ุคลากรม ืออาช ีพป ้องก  นและ  4.1.1 ) การจัดท าประกาศฯ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการกระท าผิดจริยธรรม  ดังนี้ 
 - ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
   คอร์รัปช่ัน 
 - ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
 - ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอ านาจหน้าที่ให้  
   เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 - ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  
 - ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น 
 

ด าเนินการ 
ปราบปรามการทุจริต   และการป้องกันการกระท าผิดจริยธรรม  ดังนี้ 

 - ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน 
   การทุจริตคอร์รัปชั่น 
 - ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความ  
   สุจริต 
 - ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และ 
   อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 - ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  
 - ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  
   ท้องถิน่ 
 

  เทศบาลต าบลท่าไม้ การจัดท าประกาศฯ ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

และเผยแพร ่ให้ 
4 . 1 ส่ง เ ส ร ิม ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ต น ต า ม 
มาตรฐานจรรยาบรรณของบ ุคลากรใน 

จริยธรรม และการป้องกันการทุจรติ และแจ้งเวียนประกาศ 
ดังกล่าว ให้ส านัก/กองงานทราบ เพ่ือให้ข้าราชการ 
พนักงาน  ลูกจ้าง เทศบาลต าบลท่าไม้ได้รับทราบ  
และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 
ไม่ได้ด าเนินการ 

หนว่ยงาน 

 
  



 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การด าเนินการตามแผนปฏิบ ัต ิการฯ ส ่งผลให ้การปฏิบ ัต ิงานของบ ุคลากรเทศบาลต าบลท่าไม้ ม ี

ความโปร ่งใส และม ีประส ิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบ ัต ิงานเป ็นไป ด ้วยความถ ูกต ้อง การให ้บร ิการม ีค ุณภาพมากขึ้น 
และท าให ้ม ีการต ิดตามประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานอย ่างเป ็นร ูปธรรม เพื ่อร ับทราบป ัญหา อ ุปสรรคและน ามาใช ้
ประกอบการจัดท า แผนส าหรับการป ้องก ันการท ุจร ิตล ่วงหน ้าหร ือแก ้ไขป ัญหาได ้ด ียิ่งขึ้น รวมทั้งเป ็นการเสร ิมสร ้าง
ภาพล ักษณะของเทศบาลต าบลท่าไม้ ให ้เป ็นที่ยอมร ับ เชื่อถือและสามารถ    ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างทันท่วงที 

 ปัจจ ยสน บสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
 ปัจจัยสนับสนุน 

1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลต าบลท่าไมใ้ห้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินัย  คุณธรรม 
  จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน   
  และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละ 
  กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้ 

เป็นรูปธรรม 
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เห็นควรด าเนินการดังนี้ 

1.1  ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
1.2  พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการ 

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 
1.3   จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญ 

ในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อเทศบาลต าบลท่าไม้  
 

 
               ลงชื่อ                                     ผู้รายงาน 
                 (นางนรณัฏฐ์    ใจดี ) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ของเทศบาลต าบลท่าไม้  ประจ าปี  2563 
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน    
 

    
 

2. จ ดกิจกรรม “การประกาศเจตจ านงการบริหารงานดว้ยความ 
สุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน   

       

       

 



3. กิจกรรมด้านการบรรเทาสาธารณอ ย การช่วยเหลือผู้ประสบอ ย 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน  

    
4. การส่งเสริมสน บสนุนให้จ ดกิจกรรม/โครงการว นส าค ญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าล กว นส าค ญของชาติ 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 

     

5. การเสริมสร้างว ฒนธรรมในองค กร  กิจกรรม  “ธรรมะในที่ท างาน”  ในทุกวันพระ เพ่ือเป็นการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต   สติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรม  

 

      
 

     



6. การมอบรางว ลพน กงานดีเด่น ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม อายในองค กร 
 

 
 

7. กิจกรรมการอบรม การให้ความรู้ เรื่อง การป้องก นผลประโยชน ท บซ้อน 
และการจ ดอบรมเพิ่มพูนองค กรแห่งการเรียนรู้ 

    ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน   

          

         

      



8. จ ดกิจกรรม “ปณิธานความดี  ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 

     

     

 
 
 

………………………………………………………….. 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


