
แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน 
1.1  สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการ

เ รี ย น รู้ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 

 ด าเนินการ  

 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก วางแผนการด าเนิน
โครงการในช่วงกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.วังวน เพ่ือ
ปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การ
น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

 ด าเนินการ  

 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก วางแผนการด าเนิน
โครงการในช่วงกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล 
“เข้าพรรษา” ประจ าปี 2562  
 

 

 ด าเนินการ  

 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก ยังไม่ถึงเทศกาล 
“เข้าพรรษา” 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
1  ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2561 
2.  จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา พร้อมบ าเพ็ญประโยชน์ 
เป็นต้น 
3.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การเข้าวัดท าบุญใน



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

เทศกาลต่าง ๆ  
4. พิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช 
5. จัดกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
6.  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี ฝนงัน
ท้องถิ่นไทย 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

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

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน ลงวันที่ 11 
ตุลาคม 2561 เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ าผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 
  ด าเนินการ  
  ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

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

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้าน
การทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ชอบของข้าราชการ 
 ด าเนินการ       
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

จั ดท า ช่ อ งทางการร้ อ ง เ รี ยนต่ า ง  ๆ  และ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 
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  ด าเนินการ   3  ช่องทาง 
     1.  ร้องเรียนโดยการท าเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ท าการ 
อบต.วังวน 
     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก อบต. 
     3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.วังวน 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

3. เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร่ ง แ ก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจ าเดือนทุก
เดือน 

 ด าเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.วังวน 
จ านวน  12  ครั้ง 
 ไมไ่ดด้ 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 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้
ที่เก่ียวข้อง 

 ด าเนินการ  
     ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบทุกครั้งที่มีการด าเนินการ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4 .1  ส่ ง เ ส ริ มก า รปร ะพฤติ ตนต าม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 
 

 ด าเนินการ  
     จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 

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

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
งานวินัย เช่น การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์ อบต.วังวน 
 

 ด าเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน 
     -แผ่นผับสรุปการด าเนินการทางวินัย 
     -ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์ 
อบต.วังวน 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 



 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
วังวน มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพ
มากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
น ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน ให้ความส าคัญกับการ

ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  
โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

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

  ปัญหาอุปสรรค 
1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้

เป็นรูปธรรม 
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  

  ข้อเสนอแนะ  
1. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 

1.  ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ

การป้องกนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา

ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
วาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ  ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  

 
  ลงชื่อ………………………………………………ผู้รายงาน          

  (นายชัยยะ มีแก้ว) 
                                          วันที่  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 
หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต คอรัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เชน่ ส าเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ 
 
 


