
 
 

แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น 

องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง   จงัหวัดตรัง   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2559 

1  ปลูกจิตสํานึก คานิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สรางวินัยแกทุกภาคสวน 

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

 

1.1.3) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล”เขาพรรษา” 
ประจําป พ.ศ. 2559 หลอเทียนและแหเทียนพรรษา ถวายวัดในพื้นที่
ตําบลวังวน 

ดําเนินโครงการ ถวายเทียนพรรษาแกวัดในเขตพื้นที่ อบต.
วังวน จํานวน  3 แหง  

1.1.4)  การสงเสริมสนับสนนุใหจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทาง

ศาสนาและเขารวมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ 

 

ดําเนินกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทางศาสนาและเชิญชวน
รวมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ ดังนี้ 
1.  รวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปยมหาราช 
2.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ 5 ธันวาคม 2558 
3  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 
4.  จัดกิจกรรมสวดมนต นั่งสมาธิ เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พรอม
บําเพ็ญประโยชน เปนตน 
6.  จัดกิจกรรมอนุรักษวัฒธรรมไทย การเขาวัดทําบุญใน
เทศกาลตาง ๆ  
7.  รวมกิจกรรมจัดนิทรรศการสงเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
8.  จัดกิจกรรมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคค ี
9.  รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการที่ด ี
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10.  รวมกิจกรรมวันจักรี 6 เมษายน 
11.  รวมกิจกรรมวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 
1.2   จัดกิจกรรม/โครงการวันผูสูงอายุ 
 ดําเนินการ  
 ไมไดดําเนินการ 

1.2   ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ

ราชการ/กิจกรรมและเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงาน คัดเลือกพนักงาน

สวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดน 

 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนินการ 

1. รวมพลังแผนดิน 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2.1  ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพื่อ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ขาราชการ 

2.2) พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแสให

สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 

 

2.1.1)  ประชาสัมพันธใหพนักงานสวนตําบลลูกจางประจําและ
พนักงานจางปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหนาที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหนาที่ราชการและตอตาน
การทุจริต เชน การติดประกาศ ,การจัดทําบอรดประชาสัมพันธ 

ดําเนินการประชาสัมพันธการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติไมขอบของขาราชการ 
 ดําเนินการ  
      ประชาสัมพันธโดยการจัดทําเอกสารแผนพับ 
 ไมไดดําเนินการ 
 

2.2.1)  ดําเนินการจัดทําชองทางการรองเรียนตาง ๆ และเผยแพร

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางและหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

จัดทําชองทางการรองเรียนตาง ๆ และเผยแพร
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางและวิธีการ
รองเรียน 

 ดําเนินการ   3  ชองทาง 
     1.  รองเรียนโดยการทําเปนหนังสือสงมาที่ที่ทําการ 
อบต.วังวน 
     2.  รองเรียนทางโทรศัพท 
     3.  รองเรียนผานทางเว็ปไซด อบต.วังวน 
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 ไมไดดําเนินการ 
2. เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร ง แ ก

หนวยงานตอตานการทุจริต 
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ

เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่ยอมรับ

ได ควบคุมได และตรวจสอบได 

 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจาหนาที่เปนประจําเดือนทุก

เดือน 

 ดําเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหวางผูบริหารกับหัวหนาสวน
ราชการ ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูใตบังคบับัญชา 
และระหวางผูบริหารงานกับบุคลากรของ อบต.วังวน  
  ไมไดดําเนินการ 

3.1.2) กลุมงานตรวจสอบภายในดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อ

ดําเนินการตรวจสอบภายในองคกร 

 ดําเนินการ  
     ดําเนินการจัดทําแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับสวนงานยอย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองคกรแบบ 
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
 ไมไดดําเนินการ 
 
 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจางใหกับเจาหนาที่ในสังกัดและผู

ที่เก่ียวของ 

 ดําเนินการ  
     ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจางใหทุกคน
ไดทราบทุกครั้งที่มีการดําเนินการ 
 ไมไดดําเนินการ 

4.สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

4 . 1  ส ง เ ส ริ มก า รปร ะพฤติ ตนต าม

มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน

หนวยงาน 

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและขอบังคับวาดวยจรรยา

ขาราชการ 

 

 ดําเนินการ  
     จัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการและเผยแพรให
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไมไดดําเนินการ 
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4.2 นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชทาง

ขอมูลข าวสารเพื่ อลดการทุจริ ตและ

ประพฤติ มิ ชอบ เป นการปองกันการ

ปราบปรามการทุจริต 

 

4.2.2) เผยแพร / ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ของ

งานวินัย เชน การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข ระบบ

คณุธรรม จริยธรรม จรรยาขาราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด อบตวังวน 

 

 ดําเนินการ  
     เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบเกี่ยวกับ
การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ รองทุกข ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในการประชุมประจําเดือน 
     -แผนผับสรุปการดําเนินการทางวินัย 
     -ประชาสัมพันธระเบียบที่เกี่ยวของผานทางเว็ปไซด 
อบต.วังวน 
 ไมไดดําเนินการ 

 
 

 

 



 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวน 

ตําบลวังวน มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง การใหบริการมี

คุณภาพมากขึ้น และทําใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคและ

นํามาใชประกอบการจัดทําแผนสําหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการ

เสริมสรางภาพลักษณะขององคการบริหารสวนตําบลวังวน ใหเปนที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางทันทวงท ี

ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค  

ปจจัยสนับสนุน 

1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขององคการบริหารสวนตําบลวังวน ใหความสําคัญกับการ 

สงเสริมวินับ คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานงานตามแผน และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง  

2. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ใหความรวมมือการดําเนินการในแตละ 

กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ  

  ปญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบงานโดยตรงและไมมีความรูในการสงเสริมการขับเคลื่อนแผนให 

เปนรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณทีใ่ชสําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  

  ขอเสนอแนะ  

1. สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เห็นควรดําเนินการดังนี้ 

1.  กําหนดใหมีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรรยาขาราชการ 

2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสรางคุณธรรมและ 

การปองกนการทุจริตคอรรัปชั่นใหมากกวานี้ 

3. จัดใหมีการประชุมชี้แจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แกเจาหนาที่ หรือหา 

ผูเชี่ยวชาญในการสงเสริมกิจกรรม/โครงการ มาใหความรูเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีตอองคการบริหารสวนตําบล

วังวน  

ลงชื่อ     ชัยยะ   มีแกว    ผูรายงาน 

(นายชัยยะ  มีแกว ) 

รายงานผลวันที ่ 4  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2560 

 
หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดําเนินการตามแผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
การทุจริต คอรัปชั่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เชน สําเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถาย ฯลฯ 


