แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการสงเสริมวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

๑.ปลูกจิตสํานึก คานิยม
คุณธรรม จริยธรรมและ
สรางวินัยแกทุกภาคสวน
1.1 สรางจิตสํานึกและ
สงเสริมการเรียนรู
และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ

1.1.1) โครงการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
-เพื่อพัฒนาบุคลากรใหใหมีความรู
ความเขาใจในดานการดูแล สงเสริม
สุขภาพ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของการดูแลสุขภาพ
1.1.๒) โครงการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนเนื่องในวันทองถิ่นไทย
ประจําป 2562
-เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ และ
สงเสริม ใหผูบริหาร สมาชิกสภา และ
บุคลากร ในสังกัดเทศบาลตําบลชะเมา
ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม และสิ่งสาธารณะ
ประโยชน ตลอดจนสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับ
ชุมชน
1.1.๔) โครงการสงเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลงาน
เดือนสิบ,แหผาขึ้นธาตุ,แหเทียนพรรษา

ผลการดําเนินงานป พ.ศ. ๒๕๖๒
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและให
ความรูดานการสงเสริมสุขภาพ
ใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ
บุคลากร ทต.ชะเมา
 ดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ทํา
ความสะอาดบริเวณสนามกีฬา
ตําบลชะเมา
 ดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ

ผูบริหาร,สมาชิกสภา ทต.และ
พนักงานเขารวมงานกับกิจกรรมใน
พื้นที่
 ดําเนินการ
 ไมไดดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงานป พ.ศ. ๒๕๖๒

1.1.๕) การสงเสริมสนับสนุนใหจัด
ดําเนินกิจกรรม/โครงการวันสําคัญ
กิจกรรม/โครงการวันสําคัญทางศาสนา ทางศาสนา วัฒนธรรมและเขารวม
พิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ ดังนี้
วัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ
1 รวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน
ปยมหาราช
2. จัดกิจกรรม/โครงการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
ฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
3. จัดกิจกรรม/โครงการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม
4. จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย โดย
การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน
5. จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ
๖. รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อ
เปนขาราชการที่ดี
 ดําเนินการ
 ไมไดดําเนินการ
1.1.๖) จัดกิจกรรม/โครงการวันวัน
1.1.๕) การสงเสริมสนับสนุนใหจัด
เด็กแหงชาติ
กิจกรรมใหเด็กไดรับการสงเสริม
เปนเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การดํารงชีวิต
 ดําเนินการ
 ไมไดดําเนินการ
1.2 ประชาสัมพันธเชิดชู 1.2.1) ประชาสัมพันธเชิดชูความดี
ความดี ความซื่อสัตยสุจริต ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติราชการ
ราชการ/กิจกรรมเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูรวมงานคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดน
๒. รวมพลังแผนดิน
2.1.1) ประชาสัมพันธใหพนักงาน
ปองกันและปราบปราม
เทศบาล และพนักงานจางปฏิบัติตน
ดวยความซื่อสัตยสุจริตตระหนักถึง
การทุจริต
2.1 ประชาสัมพันธผาน บทบาทภารกิจหนาที่ของตน/ศักดิ์ศรี
ของการปฏิบัติหนาที่ราชการและ
สื่อตาง ๆ เพื่อปองกันการ
ตอตานการทุจริต เชน การติดประกาศ,
ทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดทําบอรดประชาสัมพันธ
ของขาราชการ

 ดําเนินการ
 ไมไดดําเนินการ

ดําเนินการประชาสัมพันธการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิขอบของขาราชการ
 ดําเนินการ
ประชาสัมพันธโดยการจัดทํา
เอกสารแผนพับ
 ไมไดดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

2.2) พัฒนาชองทางในการ 2.2.1) ดําเนินการจัดทําชองทางการ
แจงเบาะแสใหสะดวก
รองเรียนตาง ๆ และเผยแพร
หลากหลายและปลอดภัย ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึง
ชองทางและหนวยงานที่รับผิดชอบ

๓. เสริมสรางความ
แข็งแกรงแกหนวยงาน
ตอตานการทุจริต
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายและ
ขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได
ควบคุมได และตรวจสอบ
ได

ผลการดําเนินงานป พ.ศ. ๒๕๖๒
จัดทําชองทางการรองเรียนตาง ๆ
และเผยแพรประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบถึงชองทางและ
วิธีการรองเรียน
 ดําเนินการ 3 ชองทาง
1. รองเรียนโดยการทําเปน
หนังสือสงมาที่ที่ทําการ ทต.ชะเมา
2. รองเรียนทางโทรศัพทสาย
ตรงนายก
3. รองเรียนผานทางเว็ปไซด
ทต.ชะเมา
 ดําเนินการ
 ไมไดดําเนินการ

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของ
เจาหนาที่เปนประจําเดือน

มีประชุมติดตามงาน ระหวาง
ผูบริหารกับหัวหนาสวนราชการ
ระหวางหัวหนาสวนราชการกับ
ผูใตบังคับบัญชา และระหวางผู
บริหารงานกับบุคลากร
 ดําเนินการ
 ไมไดดําเนินการ

3.1.2) กลุมงานตรวจสอบภายใน
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบภายในองคกร

ดําเนินการจัดทําแผนควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับ
สวนงานยอย แบบ ปค.๑ - ปค. ๖
และ การควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ระดับองคกรแบบ ปอ.2
และ แบบ ปอ.3
 ดําเนินการ
 ไมไดดําเนินการ

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัด
จางใหกับเจาหนาที่ในสังกัดและผูที่
เกี่ยวของ

ประชุมติดตามงานตามขั้นตอน
วิธีการการจัดซื้อจัดจางใหทุกคนได
ทราบทุกครั้งที่มีการดําเนินการ
 ดําเนินการ
 ไมไดดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงานป พ.ศ. ๒๕๖๒

4.สรางบุคลากรมืออาชีพ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต
4.1 สงเสริมการประพฤติ
ตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากร
ในหนวยงาน
4.2 นําระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใชทาง
ขอมูลขาวสารเพื่อลดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปนการปองกันการ
ปราบปรามการทุจริต

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม
และขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ

จัดทําขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการและเผยแพรใหทุกคนถือ
ปฏิบัติ
 ดําเนินการ
 ไมไดดําเนินการ

4.2.2) เผยแพร / ประชาสัมพันธให
ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ของงาน
วินัย เชน การดําเนินการทางวินัย
อุทธรณ รองทุกข ระบบคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาขาราชการ ฯลฯ
ทางเว็ปไซต ทต.ชะเมา

เผยแพรประชาสัมพันธให
บุคลากรไดทราบเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ
รองทุกข ฯ ดังนี้
- ชี้แจง/ติดตามในการประชุม
ประจําเดือน
-แผนพับสรุปการดําเนินการ
ทางวินัย
-ประชาสัมพันธระเบียบที่
เกี่ยวของผานทางเว็ปไซต ทต.ชะ
เมา
 ดําเนินการ
 ไมไดดําเนินการ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลชะเมา มีความ
โปรงใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง การใหบริการมีคุณภาพมาก
ขึ้น และทําใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคและ
นํามาใชประกอบการจัดทําแผนสําหรับการปองกันการทุจริตลวงหนา หรือแกไขปญหาไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งเปน
การเสริมสรางภาพลักษณะขององคการบริหารสวนตําบลบางศาลา ใหเปนที่ยอมรับ นาเชื่อถือและสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที
ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค
ปจจัยสนับสนุน
1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลตําบลชะเมา ใหความสําคัญกับการสงเสริม
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานงานตามแผนและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง
2. พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ใหความรวมมือการดําเนินการในแตละกิจกรรมตาม
แผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ
ปญหาอุปสรรค
- การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติฯ ตองดําเนินการตอเนื่องในระยะยาวจึงจะสามารถ
ขับเคลื่อนไดเปนรูปธรรมชัดและแจงใหเจาหนาที่เขารวมอยางจริงจัง
ขอเสนอแนะ
1. สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นควรดําเนินการดังนี้
1. กําหนดใหมีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรรยาขาราชการ
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสรางคุณธรรม
และการปองกนการทุจริตคอรรัปชั่นใหเพิ่มขึ้น
3. จัดใหมีการประชุมชี้แจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แกเจาหนาที่ หรือหา
ผูเชี่ยวชาญในการสงเสริมกิจกรรม/โครงการ มาใหความรูเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีตอเทศบาลตําบล
ชะเมา

