
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑) 
…………….......................................………. 

  ด้วยกองวิชาการและแผนงาน ได้ด าเนินการ รายงานผลการด าเนินการแผนส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ประจ าปี           
พ.ศ.๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑) เสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอประกาศรายงานผลการด าเนินการแผนส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ประจ าปี           
พ.ศ.๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑) รายละเอียดตามท้ายประกาศนี้ 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
        

         

                                               (นายเสวก  ภมร) 

  นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

รอบที่ ๑  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 



ค าน า 
 
  รายงานผลการด าเนินการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินบริบทของการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รอบที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – เมษายน 
๒๕๖๑) ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและคุณภาพการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ โดยมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับมาตรการเชิงบวกในการป้องกันปัญหาการกระท าผิดวินัยประมวลจริยธรรมจรรยาข้าราชการ 
การทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ซึ่ งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและให้เป็นปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แผน
ดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางหลักในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อันจะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ รวมทั้งการส่วน
ร่วมในความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่ได้ก าหนดไว้
อีกด้วย 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต   ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
รอบที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 

๑. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

    

   ๑.๑ สร้างจิตส านึกและส่งเสริ การเรียนรู้
และปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 

๑.๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น ด้านการเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์กร 

- 
 
 
 

- - 

 ๑.๑.๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ เพื่อปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา 
การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานงาน 

- - - 

 ๑.๑.๓ การส่งเสริมสนับสนุนให้จัด
กิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนา
และเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

ด าเนินการแล้ว ได้แก่ 
1) ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 
 
 
 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ทุกส่วนราชการ 



- ๒ – 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 

   ๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิดชู ความดี        
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 

๑.๒.๑ ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี   
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/
กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างดีเด่น 

- 
 
 
 

-  

๒. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

    

    ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

๒.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม 

ด าเนินการแล้ว 
๑) หนังสือราชการแจ้งให้ทุกส่วน
ราชการ 
๒) เว็บไซต์เทศบาล 
 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

   ๒.๒ พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 

๒.๒.๑ ด าเนินการจัดท าช่องทางการ
ร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการแล้ว  
๑) เว็บไซต์เทศบาล 
๒) หนังสือราชการ 
๓) หอกระจายข่าว 
๔) บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ส านักปลัด 

 



- ๓ – 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 

๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต 

 
 

   

   ๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 

๓.๑.๑ มีการประชุมติดตามงาน ของ
เจ้าหน้าที่เป็นประจ าเดือนทุกเดือน 

ด าเนินการแล้ว 
โดยการจัดประชุมประจ าเดือน
พนักงานงาน 
 

ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักปลัด 

 ๓.๑.๒ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

รายงานผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปี ๒๕๖๐  
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ทุกส่วนราชการ 

 ๓.๑.๓ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

ด าเนินการแล้ว 
 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 


