
 
 

 
 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลแม่วิน 
เรื่อง  รายงานผลการดาํเนนิการแผนการเสริมสรา้งมาตรฐาน วินัยคณุธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจรติ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
................................................... 

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากลเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น 
  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่วิน  อําเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วิน จึงขอรายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค ในการดําเนินการ นั้น 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
   ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕63    
 
 
 

(นางเกศริน   ตุ่นแก้ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําลบลแม่วิน 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการส่งเสริมวนิัย คณุธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจรติ คอร์รปัชัน่ 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน   อําเภอแม่วาง  จังหวดัเชียงใหม่  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนนิงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ปลกูจติสาํนกึ ค่านยิม  
คณุธรรม จริยธรรมและ สรา้ง
วินัยแกท่กุภาคส่วน 

1.1 สร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะป ฏิ บั ติ ต า มหลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลพบประชาชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563  การดําเนินโครงการสามารถนําความรู้ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการดําเนินงาน  สามารถ
เข้าถึงประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและนําข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินการ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

ดําเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลพบประชาชน 
คณะผู้ บ ริ ห า ร  สมา ชิกสภา   พนั ก ง านส่ วน ตํ าบล  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทั่วไป  ประชาชนในเขต
ตําบลแม่วิน  
 

 ดําเนินการ  
 ไม่ได้ดําเนินการ 

1.1.2) โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาการเรียนรู้พระ
ราชกรณียกิจ และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันฯ และเดินทางเข้า
ไปชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจ คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างทั่วไป  ประชาชน
ในเขตตําบลแม่วิน  
 

 ดําเนินการ  
 ไม่ได้ดําเนินการ 

 
 

 1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 
ประจําปี พ.ศ. 2563 ถวายเทียนพรรษาถวายวัดในพื้นที่ตําบลแม่วิน 

การดําเนินการโครงการตามประเพณี 
 

 ดําเนินการ  
 ไม่ได้ดําเนินการ 

 



ประเดน็ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนนิงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.1.4)  การสง่เสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
   ดําเนินการ  
-โครงการงานประเพณีปีใหม่ม้ง 
-โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
-โครงการประเพณีลอยกระทง 
-โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างดีเด่น 

  ดําเนินการ  
  ไม่ได้ดําเนินการ 

2. รวมพลงัแผ่นดนิ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
 

2.2.1)  ดําเนินการจัดทําช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

จดัทําช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 

 ดําเนินการ   3  ช่องทาง 
     1.  ร้องเรียนโดยการทําเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ทําการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแมว่ิน 
     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
     3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ 

 ไม่ได้ดําเนินการ 
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจําเดือน 
ทุกเดือน 

 ดําเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหนา้ส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่วิน 

 ไม่ได้ดําเนินการ 
 



ประเดน็ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนนิงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4 .1  ส่ ง เ ส ริ ม ก า รประพฤติ ตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 
 

 ดําเนินการ  
     จัดทําข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพรใ่ห้
ทุกคนถือปฏิบัติ 

 ไม่ได้ดําเนินการ 
 

4.2 นําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง
ข้อมูลข่ าวสารเพื่ อลดการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบเป็นการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
งานวินัย เช่น การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่วิน www.maewin.net 
 

 ดําเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     - ชี้แจงในการประชุมประจําเดือน 
     - แผ่นผับสรุปการดําเนินการทางวินัย 
     - ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์  

 ไม่ได้ดําเนินการ 
 

 4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
งานวินัย เช่น การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่วิน www.maewin.net 
 

 ดําเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     - ชี้แจงในการประชุมประจําเดือน 
     - แผ่นผับสรุปการดําเนินการทางวินัย 
     - ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์  

 ไม่ได้ดําเนินการ 
 



 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วิน มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ
มีคุณภาพมากขึ้น และทําให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา 
อุปสรรคและนํามาใช้ประกอบการจัดทําแผนสําหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดีย่ิงขึ้น 
รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนบัสนนุ/ปญัหาอปุสรรค  
ปัจจัยสนับสนนุ 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ให้ความสําคัญกับการ

ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน  การประพฤติมิชอบ  
โดยส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  

2. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดําเนินการในแต่
ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ  

  ปัญหาอุปสรรค 
1. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  

  ข้อเสนอแนะ  
1. สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เห็นควรดําเนินการดังนี้ 

- กําหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
- พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

และการป้องกนการทุจริตคอร์รัปช่ันให้มากกว่านี้ 
- จัดให้มีการประชุมช้ีแจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือสรรหา

ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติวาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

   
 
  ลงชื่อ  
                                                         (นางเกศริน   ตุ่นแก้ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
                                          วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563 


