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ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

        และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
................................................ 

  ตามท่ีได้มีประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน  เรื่อง  นโยบายคุณธรรม    จริยธรรม   ลงวันที่ 
1 ตุลาคม 2558 , ข้อบังคับเทศบาลต าบลปากพะยูน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558    
และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีเทศบาลต าบลต าบลปากพะยูน   1  ตุลาคม  2558  ประกอบกับ
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 – 2563  ลงวันที่  3  ตุลาคม 2560 เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน  และเพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐไปแล้ว  นั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลปาก
พะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้ประกาศไว้ของเทศบาลต าบลปากพะยูน  จึงขอ
รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  
แนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
 

 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   18    เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.  2561 
 
 
 

(นายศราวุธ  ทัศนลีลพร) 
 

 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
เทศบาลต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม  
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
1.1  สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการเรียนรู้
และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ 

1.1.1)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรของเทศบาลปากพะยูน  เพ่ือปลูกจิตส านึก
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา 
การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการปฎิบัติงาน 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของเทศบาลต าบล   
ปากพะยูน  เพื่อปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมเข้าใจหลักธรรม
ทางศาสนา การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานโดยได้จัดกิจกรรมฟังค าบรรยายจากวิทยากร การพึง
ละเว้นการแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ การน้อมน าเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในทางการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติธรรม (นั่งสมาธิ) ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบล
ปากพะยูน 45 คน 
  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

1.1.2)  การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม / 
โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึก
วันส าคัญของชาติ 

ด าเนินกิจกรรม / โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธี
ร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาชิก เนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  พร้อมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การแต่งกายผ้าไทย 
  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 
1.2  ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 

1.2.1)  ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติราชการ / กิจกรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

2 .   ร ว ม พ ลั ง แ ผ่ น ดิ น ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เ พ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
2.2  พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
2.2  พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของ
ตน / ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ , การจัดท า
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
ของข้าราชการ 
  ด าเนินการ 
       ประชาสัมพันธ์โดยการจัดท าเอกสารแผ่นพับ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง 
ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน 
  ด าเนินการ 3 ช่องทาง 
       1.  ร้องเรียนโดยการท าเป็นหนังสือส่งมาที่เทศบาลต าบลปาก
พะยูน 
       2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายกเทศมนตรี 
       3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ เทศบาลต าบลปากพะยูน 
www.nongfai.go.th 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

http://www.nongfai.go.th/
SUPER IT
Textbox
www.pakpayoon.go.th



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 
3.  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต 
3.1  ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
 
 

3.1.1)  มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็น
ประจ าเดือนทุกเดือน 

  ด าเนินการ 
       มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหน้าส่วนราชการ 
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

3.1.2.)  กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติงานเพื่อด าเนินการตรวจสอบภายใน
องค์กร 

  ด าเนินการ 
       ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย.2 และการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

4.  สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4.1  ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน 

4.1.1)  จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

  ด าเนินการ 
       จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือ
ปฏิบัติ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 

 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลปากพะยูน มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
น ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันทุจริตล่วงหน้าหรือแก่ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะของเทศบาลต าบลปากพะยูน ให้เป็นที่
ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
  ปัจจัยสนับสนุน / ปัญหาอุปสรรค  
  ปัจจัยสนับสนุน 
  1.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลต าบลปากพะยูน ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นการ
  ประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
  2.  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการ
  ด าเนินการตามแผนฯ 
  ปัญหาอุปสรรค 
  1.  ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม 
  2.  ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผน ฯ 
  ข้อเสนอแนะ 
  1.  ส าหรับการปรับปรุงแผน ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 26562 เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
   1.  ก าหนดให้มีการระบุโครงการ / กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
   2.  พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกรรม / โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 
 
 
 
 
        ลงชื่อ....พีระยุทธ์   วัฒนาสกลุเจริญ.....ผู้รายงาน 
             (  นายพีระยุทธ์   วัฒนาสกุลเจริญ  ) 
                     วันที่     18     เดือน     มิถุนายน       พ.ศ. 2561 




