
 

 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลบางสะพานน้อย 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

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

  ตามท่ีได้มีประกาศเทศบาลต าบลบางสะพานน้อย เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันท่ี  
1 ตุลาคม 2561 ข้อบังคับเทศบาลต าบลบางสะพานน้อย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
และนโยบายก ากับการดูแลองค์การท่ีดรเทศบาลต าบลบางสะพานน้อย 1 ตุลาคม 2561 ประกอบกับ
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุกจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐไปแล้ว นั้น 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบาง
สะพานน้อย อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปตามแผนฯท่ีได้ประกาศไว้ของเทศบาล
ต าบลบางสะพานน้อย  จึงขอรายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ฑ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ ณ วันท่ี 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายชิตชัย  จิวะตุวินันท์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบางสะพานน้อย 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) 
1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัย
แก่ทุกภาคส่วน 
   1.1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
 

1.1.1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบลบางสะพาน
น้อย เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลกัธรรม
ทางศาสนา การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบลบางสะพานน้อย เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มี
คุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลักธรรมทางศาสนา การน้อมน าเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดกิจกรรมฟัง
ค าบรรยายจากวิทยากร การพึงละเว้นการแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่ง
หน้าท่ี การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติธรรม (น่ังสมาธิ) ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบาง
สะพานน้อย จ านวน 60 คน 
 
 ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 1.1.2) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญ
ทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาจิ 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธีร าลึก
วันส าคัญของชาติ ดังน้ี  จัดกิจกรรมสวดมนต์ น่ังสมาธิ เน่ืองในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นต้น  จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
การแต่งกายผ้าไทย  
 
 ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) 
1.2  ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน 
คัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้งดีเด่น 

 ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 

2. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1 ประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
2.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบะแสให้สะดวกหลากหลาย
และปลอดภัย 

2.1.1) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึง
บทบาทภารกิจหน้าท่ีของตน/ศักด์ิศรีของการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดท า
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของ
ข้าราชการ 
 ด าเนินการ 
       ประชาสัมพันธ์ในสื่อของเทศบาลทุกสื่อ เช่น เว็บไซต์ เพจ เอกสาร
แผ่นพับ  
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 

2.2.1) ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน  
 ด าเนินการ 5 ช่องทาง 

1. ร้องเรียนโดยการท าเป็นหนังสือส่งมาท่ีเทศบาลต าบลบางสะพาน
น้อย 

2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายด่วนเทศบาล 089-9448389 
3. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลบางสะพานน้อย 

www.bangsaphannoicity.go.th 
4. ร้องเรียนผ่านทางเพจ ของเทศบาลต าบลบางสะพานน้อย 

www.facebook.com/bangsaphannoi.municipality/ 
5. ร้องเรียนผ่านทางไลน์กลุ่มชุมชน กรรมการชุมชน  

 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
 

http://www.bangsaphannoicity.go.th/
http://www.facebook.com/bangsaphannoi.municipality/


 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) 
3. เสริมสร้างความแข็งแร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ควบคุมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สร้างบุคลากรมืออาชพีป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ
บุคคลากรในหน่วยงาน 

3.1.1)  มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าท่ีเป็น
ประจ าเดือนทุกเดือน   

 ด าเนินการ 
     มีการประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ 
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานเพ่ือด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

 ด าเนินการ 
     ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับส่วน
งานย่อย แบบ ปย.1, ปย.2 และการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
ระดับองค์กร แบบ ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 

 
4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ 

 
 ด าเนินการ 
     จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือ
ปฏิบัติ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
 



 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบางสะพานน้อย 
มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพ
มากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
น ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลบางสะพานน้อยให้เป็นท่ียอมรับ เช่ือถือและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนนุ/ปัญหาอปุสรรค 
 ปัจจัยสนับสนนุ 

1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลต าบลบางสะพานน้อย ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน การประพฤติมิชอบ โดย
ส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม
ตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคล่ือนแผน

ให้เป็นรูปธรรม 
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ 

ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
1. ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการ

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันให้มากกว่านี้ 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ                                        ผู้รายงาน 
(นางสาวสิตานันท  ย่ิงยง) 

วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
 

 
 


