
 

 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลบา้นใหม ่
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วนิัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
................................................... 

  ตามท่ีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลง
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 25๖๐, ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๐ และนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ลงวันที่  ๒๕ พฤษภาคม 25๖๐ ประกอบกับ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ๒5 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเคร่ืองมือ
กํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ       
มีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว น้ัน 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ใหม่จึงได้จัดทําแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดําเนินการให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    
                                                                 
       

(นายชาตรี  คงไสยะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่

 
 

 
 
 
 
 



แผนการสง่เสริมวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทจุริต คอรร์ปัชั่น 
องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลบ้านใหม ่อาํเภอปากพนงั จังหวัดนครศรธีรรมราช  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาในการดาํเนิน 

1. เสรมิสร้างจติสาํนกึ 
ค่านยิมใหท้กุหน่วยงานใน
สังกดัองค์การบรหิารส่วน
ตําบลบา้นใหมป่ฏบิัติงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

๑ .๑ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
และการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.1.1) การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ
เ ก่ียวกับการปฏิบั ติงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

ปีงบประมาณ  25๖๐ 

1.2   ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.2.1) การรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ อปท. 
(ITA) 
 

ปีงบประมาณ  25๖๐ 

๑.๓ ส่งเสริมคา่นิยมการยกย่อง
และเชิดชูความดีความซื้อสัตย์
สุจริต 

๑.๓.๑)  การส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ปีงบประมาณ  25๖๐ 
 

2. บู ร ณ า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานในการป้องกัน
และปราบปราบการทุจริต 

๒ . 1  บู ร ณ า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

๒.1.1) การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ศูนย์ดํารงธรรมตําบลบ้านใหม่ 
 

ปีงบประมาณ  25๖๐ 

๒.1.2) การจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบล
บ้านใหม่ 

ปีงบประมาณ  25๖๐ 

๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

๒.๒.1) การแต่งต้ังประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการต่าง ๆ ของ อบต.บ้านใหม่ 
 

ปีงบประมาณ  25๖๐ 

๒.๓ ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง
และเชิดชูความดีความซื้อสัตย์
สุจริต 
 

๒.๓.๑) การส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทางเว็บไซด์ อบต.บ้าน
ใหม่ 
 

ปีงบประมาณ  25๖๐ 
 
 
 
 



ประเดน็ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาในการดาํเนิน 

๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านใหม่ 
๓ .๑ จัดทําระบบตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม 

๓.๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ  25๖๐ 
 

๓.๒ สร้างกลไกลความร่วมมือ
ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น กั บ
ภาคเอกชน 

๓.๒.๑ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ  25๖๐ 
 

๔. พัฒนาศักยภาพเจ้าที่ของรัฐ
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านใหม่ 
๔.๑ พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

๔.๑.๑ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมตําบลบ้าน
ใหม่และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านใหม่ 

ปีงบประมาณ  25๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นใหม ่
เรือ่ง  รายงานผลการดําเนินการแผนการเสรมิสร้างมาตรฐาน วินยัคณุธรรม จรยิธรรม 

และปอ้งกนัการทจุริต  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
................................................... 

  ตามท่ีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลง
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 25๖๐, ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๐ และนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ลงวันที่  ๒๕ พฤษภาคม 25๖๐ ประกอบกับ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ๒5 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเคร่ืองมือ
กํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี        
ธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว น้ัน 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร      
ส่วนตําบลบ้านใหม่  อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ จึงขอรายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัย
สนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินการ น้ัน 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
                                                                       
 

(นายชาตรี  คงไสยะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่

 
 
 
 



แบบรายงานผลการดาํเนนิการแผนการส่งเสรมิวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม และการปอ้งกนัการทจุริต คอรร์ปัชั่น 
องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลบ้านใหม ่อาํเภอปากพนงั จังหวัดนครศรธีรรมราช ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 

 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงานป ีพ.ศ. 25๖๐ 

๑. เสรมิสรา้งจติสํานกึ ค่านยิมใหท้กุ
หน่วยงานในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นใหมป่ฏบิัติงานตามหลกัธรร
มาภบิาล 
๑.๑ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
1.2   ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

1.1.1) การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณีย
กิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัด
นครนายก และจังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๙๐ 
คน 

 

 ดําเนินการ  

 ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการประหยัด
งบประมาณ 

1.2.1) การรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของ อปท. (ITA) 

 

มีการตรวจประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของ อปท. (ITA) 

 

 ดําเนินการ  
 ไม่ได้ดําเนินการ 

 
 
 

๑.๓ ส่งเสริมคา่นิยมการยกย่องและเชิดชู

ความดีความซื้อสัตย์สุจริต 

๑.๓.๑)  การส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   ดําเนินการ  
  ไม่ได้ดําเนินการ 
 
 



ประเดน็ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงานป ีพ.ศ. 25๖๐ 

๒.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกัน
และปราบปราบการทุจริต 

๒.1 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

๒.1.1) การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดํารงธรรมตําบล
บ้านใหม่ 
 
 
 
 
 
 
๒.1.2) การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านใหม่ 

จัดทําช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 

 ดําเนินการ   3  ช่องทาง 
     1.  ร้องเรียนโดยการทําเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ทําการ 
อบต.บ้านใหม่ 
     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก อบต. 
     3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.บ้านใหม ่
 ไม่ได้ดําเนินการ 
  ดําเนินการ  
  ไม่ได้ดําเนินการ 

๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒.๒.1) การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ของ อบต.
บ้านใหม ่
 

ดําเนินการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ 
ของ อบต.บ้านใหม ่
  ดําเนินการ  
  ไม่ได้ดําเนินการ 
 

๒.๓.๑) การส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ทางเว็บไซด์ อบต.บ้านใหม่ 
 

ดําเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ 
 ดําเนินการ  
      ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทําเอกสารแผ่นพับและทาง
เว็บไซด์ อบต.บ้านใหม ่
 ไม่ได้ดําเนินการ 
 



ประเดน็ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงานป ีพ.ศ. 25๖๐ 

๓ ส่งเสรมิความเขม้แขง็ในการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านใหม่ 
๓.๑ จัดทําระบบตรวจสอบ ควบคุมและ
ถ่วงดุลให้เหมาะสม 

๓.๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายใน  ดําเนินการ  
     ดําเนินการจัดทําแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ 
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
 ไม่ได้ดําเนินการ 
 

๓.๒.๑ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ดําเนินการ  
     มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจําองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านใหม่ 
 ไม่ได้ดําเนินการ 
 
 

๔ . พัฒนาศักยภาพเจ้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ 
๔ . ๑  พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 

๔.๑.๑ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของศูนย์
ดํารงธรรมตําบลบ้านใหม่และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านใหม่ 

  ดําเนินการ  
  ไม่ได้ดําเนินการ 
 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน 

ตําบลบ้านใหม่ มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ
มีคุณภาพมากขึ้น และทําให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค
และนํามาใช้ประกอบการจัดทําแผนสําหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดีย่ิงขึ้น รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับ เช่ือถือและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจยัสนบัสนนุ/ปญัหาอปุสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ใหค้วามสําคัญกับการ 

ส่งเสริมวินับ คณุธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง  

2. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดําเนินการในแต่ละ 
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มคีวามรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้ 
เป็นรูปธรรม 
  ข้อเสนอแนะ  

1. สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  เห็นควรดําเนินการดังน้ี 
1. กําหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ 

การป้องกนการทุจริตคอร์รัปช่ันให้มากกว่าน้ี 
3. จัดให้มีการประชุมช้ีแจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา 

ผู้เช่ียวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านใหม่  
 
  ลงช่ือจ.ส.ต.……………………………………ผู้รายงาน          

       (มณี  บัวขาว) 
                                          วันที ่ ๒  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  25๖๐ 
 
หมายเหต ุ:   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดําเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต คอรัปช่ัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  เช่น สําเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ 
 
 
 


