
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-------------------------------------------------------------- 

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้ประกาศใช้แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2561 เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นสากล และเป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติของบุคลากรทุกคน เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท า
ให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้ประกาศไว้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางรูป จึงขอรายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการ แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

     ประกาศ  ณ  วันที่ 7  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

 
 
   ( นายธินกร  เชื้อกูลชาติ ) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 

 

 

 

 



 

ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป โทร. ๐-๗580-๐44๐                                         
ที ่ นศ 79301 /2562                                วันที่    7  ตุลาคม  ๒๕๖2                                
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
        ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                       . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้ประกาศใช้แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพ่ือ
สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นสากล และเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของ
บุคลากรทุกคน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

 เพ่ือให้แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรูป มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามแผนที่ประกาศใช้นั้น จึงขอรายผลการด าเนินงาน
ดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
     (นางธัญญารัตน์  แก้วกูล) 
                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด……………………………………………………………….………………………….. 
....................................................................................... ..................................................................................  
 

      ( ลงชื่อ )       
  

      (นางทิพวรรณ์  โรจน์สุรางค์) 
                                    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                        หวัหน้าส านกัปลัด 
 
         /-3- ความเห็นปลัด... 

บันทึกข้อความ 
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  ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ............................................  
 

 
     ( ลงชื่อ )       
  

    (นางสาวเศรษฐิณี  เกิดกลิ่นหอม) 
                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
    ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

     อนุมัติ 

     ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 

    ( ลงชื่อ )       
 

        (นายธินกร  เชื้อกูลชาติ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 

1.ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

- บุคลากร อบต.บางรูป ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประมวล
จริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น  
- จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
อบต.บางรูป 

- บุคลากร สังกัด อบต.บางรูป ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น 
ครบทุกคน โดยมีโครงการที่ด าเนินการ เช่น โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ และเปลี่ยนผ้าไตรจีวรพ่อ
ท่านนวล โครงการแบ่งปันความสุขเสริมสร้างก าลังใจผู้ด้อยโอกาส 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
- การเพ่ิมขึ้นของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.บางรูป เป็นศูนย์ เนื่องจากไม่มีข้อ
ร้องเรียนดังกล่าวเกิดข้ึน ในปีงบประมาณ 2562 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

2.บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 

- มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วนในการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

- องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป มีการเปิดช่องทางการแจ้ง
เบาะแส/การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล ผ่านช่องทาง 
ดังนี้ 1.แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บางรูป 2.ตู้รับเรื่อง 3.ไปรษณีย์ 4.โทรศัพท์/โทรสาร 5.เว็บไซต์ 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
 
 
 

 - องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้ส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

 

- องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป มีกลไกในการ
สร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการตรวจสอบ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางรูป 

 

- องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้มีการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การสร้างมาตรฐาน/ประเมินความโปร่งใส เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
- ส านวนการสอบสวน(ตามประเด็นที่ ป.ป.ช. แจ้งให้ทราบ)มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่มีประเด็นที่ ป.ป.ช. แนะน า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 

 

- การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
- การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้าน
การเงินและการพัสดุ 
- การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการสร้างวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
- จ านวนเรื่อง/ข้อมูลที่น าขึ้นเว็บไซต์ เกี่ยวกับการ
เผยแพร่กรณี ตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

 

- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับ
การตรวจสอบภายใน 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ 
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงินและการพัสดุ 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ 
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
- จ านวนเรื่อง/ข้อมูลที่น าขึ้นเว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณี 
ตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 

 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
น ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขั้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบล    
บางรูป ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

 ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
 ปัจจัยสนับสนุน 
 1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 2. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการ
ด าเนินการตามแผนฯ 
 ปัญหาอุปสรรค 
 1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม 
 2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
 2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 
 
 
          ลงชื่อ  ผู้รายงาน 
           (นางธัญญารัตน์  แก้วกูล) 
                  วันที่ 7  ตุลาคม พ.ศ.562 



กิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ บ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี 
การให้บริการ ให้ข้อมูล และอ านวยความสะดวกช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ บ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี 
การให้บริการ ให้ข้อมูล และอ านวยความสะดวกช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม ด้วนคุณธรรมการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ บ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ     
12 สิงหาคม ท าบุญตักบาตร ถวายพระพร และปลูกต้นไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ บ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี 

งานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม กิจกรรมถวาย 

 


