
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพระแท่น 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
**************** 

  ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลต าบลพระแท่น  เรื่อง  นโยบายคุณธรรม  และความโปร่งใส ลง
วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ จรรยาบรรณของพนักงานพนักงานเทศบาลต าบลพระแท่น  ลงวันที่  ๘  
มกราคม  ๒๕๖๒  คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพระแท่น 
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๒   ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลต าบลพระ
แท่น  ลงวันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน  และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
ไปแล้ว นั้น 
 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบล
พระแท่น  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นไปตามแผนฯ  ที่ได้ประกาศไว้  เทศบาลต าบลพระแท่น  
จึงขอรายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  พร้อมกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ปัจจัยสนับสนุน  ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการนั้น 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

(นายทรงศักดิ์  โชตินิติวัฒน) 
นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสรมิวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และการป้องกันการทุจริต  คอร์รัปช่ัน 
เทศบาลต าบลพระแทน่  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
๑.๑ สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

๑.๑.๑ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองฟหที่
ดีของเทศบาลต าบลพระแท่น และการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
 ด าเนินการ 
 

๑.๑.๒ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในงาน
ประเพณีเข้าพรรษา 

ด าเนินการโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในงาน
ประเพณีเข้าพรรษา โดยแห่เทียนจ าน าพรรษาไปถวาย 
ณ  วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร  วัดราษฎรศรัทธาธรรม 
(วัดบ้านไร่)  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  ๓๐๐  คน 
 ด าเนินการ 
 

๑.๑.๓ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันออก
พรรษา 

ด าเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในงาน
ประเพณีวันออกพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ 
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  ๕๐๐  
คน 
 ด าเนินการ 
 

๑.๑.๔ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในงาน
ประเพณลีอยกระทง 

ด าเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในงาน
ประเพณีลอยกระทง เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกันในครอบครัว  ผู้เข้าร่วมโครงการ  ๕๐๐  คน 
 ด าเนินการ 
 



-๒- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑.๑.๕ การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวัน

ส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 
ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญ
ชวนร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ  ดังนี้ 

๑. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 
๒. จัดกิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูรในวันที่ ๒๘  ก.ค. ๒๕๖๒ 

๓. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๔. จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันร าลึกต่าง ๆ 
๕. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่

ดี 
๖. จัดกิจกรรม/โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ์
๗. จัดกิจกรรม/โครงการงานวันเข้าพรรษา 
๘. จัดกิจกรรม/โครงการงานวันออกพรรษา 

 ด าเนินการ 
 

          ๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ 
                สุจริตในการปฏิบัติราชการ 

๑.๒.๑ ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ร่วมงานคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างดีเด่น 

 
 ด าเนินการ 

 



-๓- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. รวมพลังแผ่นดิน 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
 

๒ . ๑ . ๑  ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปฏิบัติตนด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/
ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการ
ทุจริต  เช่น การติดประกาศ , การจัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

๑. ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 
๒. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๓. เดินรณรงค์ประกาศเจตจ านงสุจริต 
 ด าเนินการ 
 

          ๒.๒  พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ 
          สะดวกหลากหลายและปลอดภัย  

๒.๒.๑ ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง  ๆ  
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึง
ช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลพระแท่น 
๓. ร้องเรียนผ่าน Facebook เทศบาลต าบลพระ

แท่น 
๔. ร้องเรียนทางสายด่วนเทศบาลต าบลพระแท่น 
๕. ร้องเรียนผ่านทาง Line เทศบาลต าบลพระแท่น 
๖. ร้องเรียนผ่านตู้รับความคิดเห็นเทศบาลต าบล

พระแท่น 
๗. ร้องเรียนผ่านทาง E-Mall เทศบาลต าบลพระ

แท่น 
 ด าเนินการ 
 



-๔- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. เสริมสร้ างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน

ต่อต้านการทุจริต 
๓.๑  ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได้ 

๓.๑.๑ มีการประชุมติดตามงานของเจ้าหน้าที่ เป็น
ประจ าทุกเดือน และทุกสัปดาห์ 

๑. มีการประชุมติดตามงานระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้า
ส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ทุกวันอังคารสิ้นเดือน 
๒. มีการประชุมติดตามงานระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้า
ส่วนราชการ  ประจ าสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ 
๓. มีการประชุมติดตามงานระหว่างหัวหน้ากอง/ผอ.กอง
กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกเดือน 
 
 ด าเนินการ 
 
 
 

๓.๑.๒ งานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานเพ่ือด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย และระดับองค์กร 
 
 ด าเนินการ 
 

๓.๑.๓ ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่
ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ทราบทุกครั้งที่มีการด าเนินการ 
 
 ด าเนินการ 
 

 
 



-๕- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 
๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน 
 

๔.๑.๑ จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการ 

จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 
 ด าเนินการ 
 

๔.๒  น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 

๔.๒.๒ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ของงานวินัย  เช่น  การด าเนินการทางวินัย  
อุทธรณ์ ร้องทุกข์  ระบบคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยา
ข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ เทศบาลต าบลพระแท่น 

๑. แจ้งเวียนภายในเทศบาลต าบลพระแท่น 
๒. ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์
เทศบาลต าบลพระแท่น 
๓. ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทาง Line 
กลุ่มของเทศบาลต าบลพระแท่น 
 
 ด าเนินการ 
 
 

 
 

ผู้รายงาน 
นางสาววาสนา  ดีค า       

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
วันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 


