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1.ปลูกจิตสํานึก ค�านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร4างวินัยแก�ทุกภาคส�วน 

1.1 สร�างจิตสํานึกและส�งเสริม
การเรียนรู�และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝ'กอบรมและศึกษาดูงาน   

� ดําเนินการ  

� ไม�ได�ดําเนินการ เนื่องจากเห็นว�าเป1นการประหยัด
งบประมาณ 

1.1.2) โครงการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.วังใหม� เพื่อ
ปลูกจิตสํานึกให�มีคุณธรรม จริยธรรม  เข�าใจหลักธรรมทางศาสนา การ
น�อมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป1นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได�ดําเนินการ 

 
 
 

 1.1.3) โครงการส�งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล เช�นวันพระ
วันเข�าพรรษา 
 

ดําเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให�กับวัดในเขตพื้นที่ 
อบต.วังใหม� จํานวน  4 แห�ง และ 1 สํานักสงฆ= 
กิจกรรมหิ้วป>?นโตไปวัดพระ 

1.1.4)  การส�งเสริมสนับสนุนให�จัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนาและเข�าร�วมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ 
 

ดําเนินกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร�วมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ ดังนี้ 
1  ร�วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันป>ยมหาราช 
2.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัวฯ 5 ธันวาคม 2561 
3.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ�าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561 
4.  จัดกิจกรรมสวดมนต= นั่งสมาธิ เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช�น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  
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พร�อมบําเพ็ญประโยชน= เป1นต�น 
5.  จัดกิจกรรมอนุรักษ=วัฒธรรมไทย การเข�าวัดทําบุญใน
เทศกาลต�าง ๆ  
6. ร�วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส�งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
7.  จัดกิจกรรมเป1นเจ�าภาพทอดกฐินสามัคคี 
8.  ร�วมพิธีถวายสัตย=ปฏิญาณเพื่อเป1นข�าราชการที่ดี 
9.  ร�วมกิจกรรมวันจักรี 6 เมษายน 
10.  ร�วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 
11.  จัดกิจกรรม/โครงการวันผู�สูงอายุ 
� ดําเนินการ  
� ไม�ได�ดําเนินการ 

1.2   ประชาสมัพันธ=เชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย=สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ=เชิดชูความดี ความซื่อสัตย=สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป1นแบบอย�างที่ดีแก�ผู�ร�วมงาน พนักงานส�วน
ตําบลลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างดีเด�น 
 

�  ดําเนินการ  
�  ไม�ได�ดําเนินการ 

2.รวมพลังแผ�นดิน 
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ=ผ�านสื่อต�าง ๆ เพื่อ
ปOองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข�าราชการ 
 

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

ดําเนินการประชาสัมพันธ=การปOองกันการทุจริตและ
ประพฤติไม�ขอบของข�าราชการ 
� ดําเนินการ  
      ประชาสัมพันธ=โดยการจัดทําเอกสารแผ�นพับ จัดทํา
ปOายและเดินรณรงค= 
� ไม�ได�ดําเนินการ 
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2.2) พัฒนาช�องทางในการแจ�งเบาะแสให�
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
 

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 

� ดําเนินการมกกว�า   3  ช�องทาง 
     1.  ร�องเรียนโดยการทําเป1นหนังสือส�งมาที่ที่ทําการ 
อบต.วังใหม� 
     2.  ร�องเรียนทางโทรศัพท=สายตรงนายก อบต. 
     3.  ร�องเรียนผ�านทางเว็ปไซด= อบต.วังใหม� 
     4. facebook อบต.วังใหม�   
     5.  กล�องแสดงความคิดเห็น 
� ไม�ได�ดําเนินการ 

3. เสริมสร4างความแข็งแกร�งแก�หน�วยงาน
ต�อต4านการทุจริต 
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตให�อยู�ในระดับที่ยอมรับ
ได� ควบคุมได� และตรวจสอบได� 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ�าหน�าที่ประจําเดือน 
 

� ดําเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหว�างผู�บริหารกับหัวหน�าส�วน
ราชการ ระหว�างหัวหน�าส�วนราชการกับผู�ใต�บังคับบัญชา 
และระหว�างผู�บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.วังใหม� 
จํานวน  10  ครั้ง 
� ไม�ได�ดําเนินการ 

3.1.2) 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 
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3.1.3) ดําเนินการโครงการอบรมมาตรการแนวทางการปOองกันและ
แก�ไขปYญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค=การบริหารส�วนตําบลวัง
ใหม� 

� ดําเนินการ  
จัดโครงการอบรมให�ความรู�แก�พนักงานส�วนตําบลลูกจ�าง 
และพนักงานจ�างในวันที่ 17 กันยายน 2561 รวม 50 
คน  
� ไม�ได�ดําเนินการ 

4.สร4างบุคลากรมืออาชีพป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4 . 1  ส� ง เ ส ริ มก า รปร ะพฤ ติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน�วยงาน 

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและข�อบังคับว�าด�วยจรรยา
ข�าราชการ 
 

� ดําเนินการ  
     จัดทําข�อบังคับว�าด�วยจรรยาข�าราชการและเผยแพร�ให�
ทุกคนถือปฏิบัติ 
� ไม�ได�ดําเนินการ 

 
4.2 นําระบบอิเล็กทรอนิกส=มาใช�ทาง
ข�อมูลข� าวสารเ พื่อลดการ ทุจริ ตและ
ประพฤติ มิชอบ เป1 นการปOอง กันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

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

� ดําเนินการ  
     เผยแพร�ประชาสัมพันธ=ให�บุคลากรได�ทราบเกี่ยวกับ
การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ= ร�องทุกข= ฯ ดังนี้ 
     -มีแผนผังการดําเนินการเรื่องร�องทุกข= 
     -แผ�นผับสรุปการดําเนินการทางวินัย 
     -ประชาสัมพันธ=ระเบียบที่เกี่ยวข�องผ�านทางเว็ปไซด= 
อบต.วังใหม� 
� ไม�ได�ดําเนินการ 

 



ข4อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส�งผลให�การปฏิบัติงานของบุคลากรองค=การบริหารส�วน 

ตําบลวังใหม� มีความโปร�งใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผลการปฏิบัติงานเป1นไปด�วยความถูกต�อง การ
ให�บริการมีคุณภาพมากข้ึน และทําให�มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างเป1นรูปธรรม เพ่ือรับทราบ
ปYญหา อุปสรรคและนํามาใช�ประกอบการจัดทําแผนสําหรับการปOองกันการทุจริตล�วงหน�าหรือแก�ไขปYญหาได�ดี
ยิ่งข้ึน รวมท้ังเป1นการเสริมสร�างภาพลักษณะขององค=การบริหารส�วนตําบลวังใหม� ให�เป1นท่ียอมรับ เชื่อถือและ
สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างทันท�วงที 

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

ส�งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปOองกันการทุจริตคอร=รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส�งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานงานตามแผน และเข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ อย�างต�อเนื่อง  

2. พนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง ให�ความร�วมมือการดําเนินการในแต�
ละ 

กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ   
  ข�อเสนอแนะ  

1. สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําป[งบประมาณ พ.ศ. 2562  เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
1.  กําหนดให�มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมและจรรยาข�าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร�างคุณธรรม

และ 
การปOองกนการทุจริตคอร=รัปชั่นให�มากกว�านี้ 

3. จัดให�มีการประชุมชี้แจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แก�เจ�าหน�าท่ี หรือหา 
ผู�เชี่ยวชาญในการส�งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให�ความรู�เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร=ชาติวาด�วยการปOองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส�วนราชการ ให�เป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต�อองค=การบริหารส�วน
ตําบลวังใหม�  
 
 

ลงชื่อ………………………………………………ผู�รายงาน 
   (นางพิมพ=อนงค=  พรอํานวยลาภ) 

                                          วันท่ี  25  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดําเนินการตามแผนส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
ปOองกันการทุจริต คอรัปชั่น ประจําป[งบประมาณ พ.ศ. 2560  เช�น สําเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ�าย ฯลฯ 

 


