ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-------------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลง
วันที่ 17 ธันวาคม 2560, ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2561 และนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ประกอบกับประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตาบลชีบน 17 ธันวาคม
2560 เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกากับความ
ประพฤติ ข องบุ ค ลากรทุ ก คน และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ชีบน จึงขอรายงานผลการดาเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุ ปสรรค ใน
การดาเนินการ นั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61

( นายสุวิทย์ หาญใจ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน

แบบรายงานผลการดาเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2561
1. ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
1.1 สร้างจิตสานึกและส่งเสริม
การเรี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
 ดาเนินการ
บุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ
 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการประหยัด
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุ บุคลากร อบต.ชีบน ดาเนินโครงการส่ ง เสริ มคุ ณธรรม จริย ธรรม บุคลากร
เพื่อ ปลู กจิตส านึกให้ มีคุณ ธรรม จริย ธรรม เข้ าใจหลั กธรรมทาง อบต.ชี บ น ให้ แ ก่ คณะผู้ บ ริ ห าร พนั ก งานส่ ว นต าบล
ศาสนา การน้อมนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยได้จัดกิจกรรมกวาด
การปฏิบัติงาน
ลาน ฟังธรรม รับศีล วัดบ้านวังแพง มีผู้เข้าร่วมโครงการ
65 คน
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
1.1.3) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสาคัญทาง ดาเนินกิจกรรม/โครงการวันสาคัญทางศาสนาและเชิญ
ชวนร่วมพิธีราลึกวันสาคัญของชาติ ดังนี้
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีราลึกวันสาคัญของชาติ
1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
2. จัดกิจกรรม/โครงการปรองดองสมานฉัน ประจาปี
2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561
3. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561
4. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2561

4. จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อม
บาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
5. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การเข้าวัดทาบุญใน
เทศกาลต่าง ๆ
6. ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่ งเสริมหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
7. จัดกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
8. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
9. ร่วมกิจกรรมวันจักรี 6 เมษายน
10. ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม
11. จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
1.2 ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ  ดาเนินการ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือก
พนักงานส่วนตาบลลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างดีเด่น
2. รวมพลังแผ่นดิน
2.1.1) ประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานส่ วนตาบลลูกจ้างประจาและ ดาเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ
2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกัน ภารกิ จ หน้ า ที่ ข องตน/ศั ก ดิ์ ศ รี ข องการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการและ  ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทาเอกสารแผ่นพับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เช่ น การติ ด ประกาศ , การจั ด ท าบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์
 ไม่ได้ดาเนินการ
2.2) พั ฒ นาช่ อ งทางในการแจ้ ง เบาะแสให้

ประเด็นยุทธศาสตร์
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย

3. เสริ ม สร้ า งความแข็ง แกร่ ง แก่ห น่ ว ยงาน
ต่อต้านการทุจริต
3.1 ลดมู ล เหตุ ข องโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความ
เสี ย หายและขนาดของความเสี ย หายที่ จ ะ
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2561

2.2.1) ดาเนินการจัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ จัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบถึ ง ช่ อ งทางและหน่ ว ยงานที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน
รับผิดชอบ
 ดาเนินการ 3 ช่องทาง
1. ร้องเรียนโดยการทาเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ทาการ
อบต.ชีบน
2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก อบต.
3. ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.ชีบน
 ไม่ได้ดาเนินการ
3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจาเดือน
 ดาเนินการ
มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ทุกเดือน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.ชีบน
จานวน 12 ครั้ง
 ไม่ได้ดาเนินการ
3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน  ดาเนินการ
ดาเนินการจัดทาแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เพื่อดาเนินการตรวจสอบภายในองค์กร
เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3
 ไม่ได้ดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2561

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ดาเนินการ
ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุก
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
คนได้ทราบทุกครั้งที่มีการดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
4.สร้ า งบุ ค ลากรมื อ อาชี พ ป้ อ งกั น และ 4.1.1) จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
 ดาเนินการ
จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่
ปราบปรามการทุจริต
ข้าราชการ
ให้ทุกคนถือปฏิบัติ
4.1 ส่ ง เสริ ม การประพฤติ ต นตามมาตรฐาน
 ไม่ได้ดาเนินการ
จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน
4.2 น าระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ม าใช้ ทางข้อ มู ล 4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ งานในหน้าที่  ดาเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
ข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของงานวินัย เช่น การดาเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
เป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์ อบต.ชีบน การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้
-ชี้แจงในการประชุมประจาเดือน
-แผ่นผับสรุปการดาเนินการทางวินัย
-ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์
อบต.ชีบน
 ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลชีบน มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมี
คุณภาพมากขึ้น และทาให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค
และนามาใช้ประกอบการจัดทาแผนสาหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ งเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตาบลชีบน ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยสนับสนุน
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบลชีบน ให้ความสาคัญกับการ
ส่งเสริมวินับ คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดาเนินการในแต่ละ
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสาคัญในการดาเนินการตามแผนฯ
ปัญหาอุปสรรค
1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้
เป็นรูปธรรม
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สาหรับการดาเนินงานตามแผนฯ
ข้อเสนอแนะ
1. สาหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เห็นควรดาเนินการดังนี้
1. กาหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสาหรับดาเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ
การป้องกนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนาในการดาเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา
ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วน
ตาบลชีบน
ลงชื่อ นางสาววริษา ใสแสง ผู้รายงาน
( นางสาววริษา ใสแสง )
วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
หมายเหตุ : รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดาเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต คอรัปชั่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น สาเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ

