
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสร างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป&องกันการทุจริต  ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
................................................... 

  ตามท่ีได
มีประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม�   เรื่อง   นโยบายคุณธรรม  จริยธรรม    
ลงวันท่ี  7  ตุลาคม  255๘, ข
อบังคับองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  ว�าด
วยจรรยาข
าราชการส�วนท
องถ่ิน   
พ.ศ. ๒๕๕9   และนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� ลงวันท่ี  7  ตุลาคม 
255๘  ประกอบกับประกาศเจตนารมณ�การป6องกันและต�อต
านการทุจริตคอร�รัปชั่นขององค�การบริหารส�วน
ตําบลวังใหม�  ลงวันท่ี  5 มกราคม  ๒๕๕๙  เพ่ือสร
างความโปร�งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
เป:นสากลเป:นเครื่องมือกํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให
การบริหารราชการเป:นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว
วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ ไปแล
ว นั้น 

  เพ่ือให
การเสริมสร
างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป6องกันการทุจริตขององค�การบริหาร      
ส�วนตําบลวังใหม�  อําเภอป>าบอน  จังหวัดพัทลุง  เป:นไปตามแผนฯ ท่ีได
ประกาศไว
 องค�การบริหารส�วนตําบลวัง
ใหม� จึงขอรายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสร
างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป6องกันการทุจริต
ประจําปBงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62  พร
อมกับข
อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปDจจัยสนับสนุน ปDญหาอุปสรรค ในการ
ดําเนินการ นั้น 
  

จึงประกาศให
ทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี    30   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62 
     
                                                               
                                                     (ลงชื่อ)   

   (นางจิราวรรณ   เพชรตีบ) 
                     นายกองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 

 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการส�งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป&องกันการทุจริต คอร�รัปชั่น 
องค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  อําเภอป1าบอน  จังหวัดพัทลุง  ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็น/ยุทธศาสตร� โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป( พ.ศ. 2562 

๑.ปลูกจิตสํานึก ค�านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร างวินัยแก�ทุกภาคส�วน 

๑.๑ สร
างจิตสํานึกและส�งเสริมการ 
เรี ยนรู
 และปฏิ บั ติตามหลัก คุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
 

1.1.1) โครงการฝMกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนด
านหลักธรรมาภิบาล และการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข
อง  

การบรรยายพิเศษ “เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม”
ตามโครงการฝMกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู
ประสบการณ�ในการปฏิบัติงานฯ 
�  ดําเนินการ 
� ไม�ได
ดําเนินการ  

1.1.2) โครงการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุบุคลากร อบต.วังใหม�
เพื่อปลูกจิตสํานึกให
มีคุณธรรม จริยธรรม  เข
าใจหลักธรรมทางศาสนา 
การน
อมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป:นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

เข
าร�วมโครงการเสริมสร
างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาข
าราชการ  และดําเนินกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากร อบต.วังใหม� ให
แก� คณะผู
บริหาร 
พนักงานส�วนตําบล ลูกจ
างประจําและพนักงานจ
าง โดยได

ดําเนินการจัดกิจกรรมหิ้วไปโตไปวัด  กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน�กวาดลานวัด เก็บขยะ ฟDงธรรมรับศีล  ณ วัดใน
พื้นที่ตําบลวังใหม�  
� ดําเนินการ  
� ไม�ได
ดําเนินการ 

1.1.3) โครงการแห�เทียนพรรษาเนื่องในวันเข
าพรรษาวัดและสํานัก
สงฆ� ในพื้นที่องค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 

ดําเนินการโครงการแห�เทียนพรรษาเนื่องในวันเข
าพรรษา 
ถวายเครื่องอัฏฐะบริขาร เทียนพรรษาและผ
าอาบน้ําฝนแก�
พระภิกษุสงฆ�ซึ่งจําพรรษา ณ วัดที่อยู�ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 
� ดําเนินการ  
� ไม�ได
ดําเนินการ 
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1.1.4)  การส�งเสริมสนับสนุนให
จัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนาและเข
าร�วมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ 
 

ดําเนินกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร�วมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ ดังนี้ 
1  ร� วมพิธี ถวายสักการะและกล� าวถวายราชส ดุ ดี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล
าเจ
าอยู� เนื่องในวันท
องถิ่น
ไทย ประจําปB 2562 
2. ร�วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ
าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 
มิถุนายน  2562 
3.  ร�วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ     
พระวชิรเกล
าเจ
าอยู� 28 กรกฎาคม 2562 
4.  สมเด็จพระนางเจ
าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปBหลวง 12 สิงหาคม 2562 
4.  จัดกิจกรรมสวดมนต� นั่งสมาธิ เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช�น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร
อม
บําเพ็ญประโยชน� เป:นต
น 
5.  จัดกิจกรรมอนุรักษ�วัฒนธรรมไทย การเข
าวัดทําบุญใน
เทศกาลต�าง ๆ  
6.  ร�วมพิธีถวายสัตย�ปฏิญาณเพื่อเป:นข
าราชการที่ดี 
 
� ดําเนินการ  
� ไม�ได
ดําเนินการ 
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1.2   ประชาสัมพันธ�เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย�สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ�เชิดชูความดี ความซื่อสัตย�สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป:นแบบอย�างที่ดีแก�ผู
ร�วมงาน คัดเลือกพนักงาน
ส�วนตําบลลูกจ
างประจํา และพนักงานจ
างดีเด�น 
 
 

จัดทําประกาศผู
ที่มีผลการประเมินอยู�ในระดับดีเด�นเพื่อ
เชิดชู เสริมสร
างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
�  ดําเนินการ  
� ไม�ได
ดําเนินการ 

๒. รวมพลังแผ�นดิน 
ป&องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อต�าง ๆ เพื่อ
ป6องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข
าราชการ 
2.2) พัฒนาช�องทางในการแจ
งเบาะแสให

สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ�ให
พนักงานส�วนตําบลลูกจ
างประจําและ
พนักงานจ
างปฏิบัติตนด
วยความซื่อสัตย�สุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหน
าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน
าที่ราชการและต�อต
าน
การทุจริต เช�น การติดประกาศ, การจัดทําบอร�ดประชาสัมพันธ� 

ประชาสัมพันธ�โดยการจัดทําเอกสารแผ�นพับ  ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ�การป6องกันการทุจริตและประพฤติไม�ขอบ
ของข
าราชการ 
� ดําเนินการ  
� ไม�ได
ดําเนินการ 
 

2.2.1)  ดําเนินการจัดทําช�องทางการร
องเรียนต�าง ๆ และเผยแพร�
ประชาสัมพันธ�ให
ประชาชนทราบถึงช�องทางและหน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 

จัดทําช�องทางการร
องเรียนต�าง ๆ และเผยแพร�
ประชาสัมพันธ�ให
ประชาชนทราบถึงช�องทางและวิธีการ
ร
องเรียน 

� ดําเนินการ   3  ช�องทาง 
     1.  ร
องเรียนโดยการทําเป:นหนังสือส�งมาที่ที่ทําการ 
อบต.วังใหม� 
     2.  ร
องเรียนทางโทรศัพท�สายตรงนายก อบต. 
     3.  ร
องเรียนผ�านทางเว็ปไซด� อบต.วังใหม� 
� ไม�ได
ดําเนินการ 
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๓. เสริมสร างความแข็งแกร�งแก�
หน�วยงานต�อต านการทุจริต 

         3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายและขนาดของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให
อยู� ในระดับที่
ยอมรับได
 ควบคุมได
 และตรวจสอบได
 

3.1.๑) กลุ�มงานตรวจสอบภายในดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบภายในองค�กร 

� ดําเนินการ  
     ดําเนินการจัดทําแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับส�วนงานย�อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค�กรแบบ 
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
� ไม�ได
ดําเนินการ 

3.1.๒) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ
างให
กับเจ
าหน
าที่ในสังกัดและ  
ผู
ที่เกี่ยวข
อง 

� ดําเนินการ  
     ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ
างให
ทุกคน
ได
ทราบทุกครั้งที่มีการดําเนินการ 
� ไม�ได
ดําเนินการ 

4.สร างบุคลากรมืออาชีพป&องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
      4.1 ส�งเสริมการประพฤติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน�วยงาน 

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและข
อบังคับว�าด
วยจรรยา
ข
าราชการ 
 

1. จัดทําข
อบังคับว�าด
วยจรรยาข
าราชการและเผยแพร�
ให
ทุกคนถือปฏิบัติ 

2. เข
าร�วมโครงการ “หลักสูตรท
องถิ่นสุจริตโปร�งใส” 
� ดําเนินการ  
� ไม�ได
ดําเนินการ 

 
      4.2 นําระบบอิเล็กทรอนิกส�มาใช

ทางข
อมูลข�าวสารเพื่อลดการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ เป: นการป6อง กันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร� / ประชาสัมพันธ�ให
ความรู
เกี่ยวกับงานในหน
าที่ของ
งานวินัย เช�น การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ� ร
องทุกข� ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข
าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต� อบต.วังใหม� 
 

� ดําเนินการ  
     เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให
บุคลากรได
ทราบเกี่ยวกับ
การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ� ร
องทุกข� ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในการประชุมประจําเดือน 
     -แผ�นผับสรุปการดําเนินการทางวินัย 
� ไม�ได
ดําเนินการ 



 
 
 



ข อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  ส�งผลให
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค�การบริหารส�วน 

ตําบลวังใหม�  มีความโปร�งใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผลการปฏิบัติงานเป:นไปด
วยความถูกต
อง การให
บริการมี
คุณภาพมากข้ึน และทําให
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างเป:นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปDญหา อุปสรรค
และนํามาใช
ประกอบการจัดทําแผนสําหรับการป6องกันการทุจริตล�วงหน
าหรือแก
ไขปDญหาได
ดียิ่งข้ึน รวมท้ังเป:นการ
เสริมสร
างภาพลักษณะขององค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� ให
เป:นท่ียอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความ
ต
องการของประชาชนได
อย�างทันท�วงที 

ป=จจัยสนับสนุน/ป=ญหาอุปสรรค  
ปDจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู
บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� ให
ความสําคัญกับการ 

ส�งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป6องกันการทุจริตคอร�รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส�งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานงานตามแผน และเข
าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ อย�างต�อเนื่อง  

2. พนักงานส�วนตําบล ลูกจ
างประจําและพนักงานจ
าง ให
ความร�วมมือการดําเนินการในแต�ละ 
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ  
  ข
อเสนอแนะ  

สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2563  เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
1.  กําหนดให
มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร
างคุณธรรมและจรรยาข
าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร
างคุณธรรมและ 

การป6องกนการทุจริตคอร�รัปชั่นให
มากกว�านี้ 
3. จัดให
มีการประชุมชี้แจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แก�เจ
าหน
าท่ี หรือหา 

ผู
เชี่ยวชาญในการส�งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให
ความรู
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติวาด
วยการป6องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส�วนราชการ ให
เป:นไปอย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต�อองค�การบริหารส�วน
ตําบลวังใหม�  
                                                                        
 
  ลงชื่อ………………………………………………ผู
รายงาน          
                                                   (นางจิราวรรณ   เพชรตีบ) 
                  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
                                            วันท่ี   30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
 
 


