ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
...................................................
ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติ
ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทาให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ นั้น
เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางศาลา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบางศาลา จึงขอรายงานผลการดาเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจั ย
สนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินการ นั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางอวยพรทิพย์ ศรเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา

แบบรายงานผลการดาเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

๑.ปลูกจิตสานึก ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
1.1 สร้างจิตสานึกและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
-เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจบทบาท
หน้าที่และการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและ
สนับการดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น
1.1.๒) โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การ
พัฒนาท้องถิ่น
-เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจบทบาท
หน้าที่และการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและ
สนับการดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น และการน้อมนาเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.๓) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานส่วนตาบลฯ
- เพื่อปลูกจิตสานึกให้มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา
การน้อมนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จัดกิจกรรมฝึกอบบรมและศึกษาดู
งาน ณ จังหวัดตรังเพื่อนาความรู้มา
พัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
 ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
จัดกิจกรรมฝึกอบบรมและศึกษาดู
งาน ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อนาความรู้
มาพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่ชุมชน
 ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

ดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม บุคลากร อบต.บางศาลา
ให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้าง โดยได้จัดกิจกรรมกวาดลาน
ฟังธรรม รับศีล ณ วัดบางไทร
อาเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
1.1.๔) โครงการส่งเสริม
ผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.และ
พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลงาน
พนักงานเข้าร่วมงานกับกิจกรรมใน
เดือนสิบ,แห่ผ้าขึ้นธาตุ,แห่เทียนพรรษา พื้นที่
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑

1.1.๕) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัด
ดาเนินกิจกรรม/โครงการวันสาคัญ
กิจกรรม/โครงการวันสาคัญทางศาสนา ทางศาสนา วัฒนธรรมและเข้าร่วม
พิธีราลึกวันสาคัญของชาติ ดังนี้
วัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ
1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน
ปิยมหาราช
2. จัดกิจกรรม/โครงการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
3. จัดกิจกรรม/โครงการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม
4. จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย โดย
การบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
5. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
๖. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดี
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
1.1.๖) จัดกิจกรรม/โครงการวันวัน
1.1.๕) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัด
เด็กแห่งชาติ
กิจกรรมให้เด็กได้รับการส่งเสริม
เป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การดารงชีวิต
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
1.2 ประชาสัมพันธ์เชิดชู 1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติราชการ
ราชการ/กิจกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ร่วมงานคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างดีเด่น
๒. รวมพลังแผ่นดิน
2.1.1) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วน
ป้องกันและปราบปราม
ตาบลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต
2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่าน ตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของ
ตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่
สื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการ
ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ติดประกาศ, การจัดทาบอร์ด
ของข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์

 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

ดาเนินการประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่
ขอบของข้าราชการ
 ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทา
เอกสารแผ่นพับ
 ไม่ได้ดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

2.2) พัฒนาช่องทางในการ 2.2.1) ดาเนินการจัดทาช่องทางการ
แจ้งเบาะแสให้สะดวก
ร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
หลากหลายและปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๓. เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายและ
ขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบ
ได้

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของ
เจ้าหน้าที่เป็นประจาเดือน
ทุกเดือน

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบภายในองค์กร

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัด
จ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงช่องทางและ
วิธีการร้องเรียน
 ดาเนินการ 3 ช่องทาง
1. ร้องเรียนโดยการทาเป็น
หนังสือส่งมาที่ที่ทาการ อบต.บาง
ศาลา
2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์สาย
ตรงนายก อบต.
3. ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์
อบต.บางศาลา
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
มีประชุมติดตามงาน ระหว่าง
ผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างผู้
บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.
บางศาลา จานวน 12 ครั้ง
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการจัดทาแผนควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับ
ส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2
และ การควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.2
และ แบบ ปอ.3
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
ประชุมติดตามงานตามขั้นตอน
วิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้
ทราบทุกครั้งที่มีการดาเนินการ
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
4.1 ส่งเสริมการประพฤติ
ตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากร
ในหน่วยงาน
4.2 นาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริต

4.1.1) จัดทามาตรฐานทางจริยธรรม
และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือ
ปฏิบัติ
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงาน
วินัย เช่น การดาเนินการทางวินัย
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ
ทางเว็ปไซด์ อบต.บางศาลา

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการ
ดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์
ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้
- ชี้แจง/ติดตามในการประชุม
ประจาเดือน
-แผ่นผับสรุปการดาเนินการ
ทางวินัย
-ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่
เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.บาง
ศาลา
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
บางศาลา มี ค วามโปร่ ง ใสและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทาให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อ
รับทราบปัญหา อุปสรรคและนามาใช้ประกอบการจัดทาแผนสาหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้า หรือแก้ไข
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็ นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่ว นตาบลบางศาลา ให้เป็นที่
ยอมรับ น่าเชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยสนับสนุน
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา ให้ความสาคัญ
กับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานงานตามแผนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดาเนินการใน
แต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสาคัญในการดาเนินการตามแผนฯ
ปัญหาอุปสรรค
- การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติฯ ต้องดาเนินการต่อเนื่องในระยะยาวจึงจะสามารถ
ขับเคลื่อนได้เป็นรูปธรรมชัดและแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างจริงจัง
ข้อเสนอแนะ
1. สาหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรดาเนินการดังนี้
1. กาหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสาหรับดาเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้าง
คุณธรรมและการป้องกนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เพิ่มขึ้น
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนาในการดาเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา
ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางศาลา

