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แบบรายงานผลการด าเนนิการแผนการส่งเสริมวนิัย คณุธรรม จริยธรรม และการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัช่ัน 
องค์การบรหิารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบรุี จังหวดันครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน 
1.1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการ

เ รี ย น รู้ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันสถาบันส าคัญ
ส าคัญของชาติเพื่อสร้างคาามเข้าใจ การปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ 
คาามจงรักภักดี  

 

ด า เนินโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่านต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
โดยอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหาัดจันทบุรี และ
จังหาัดตราด  ระหา่างาันท่ี ๑3 – ๑6 มีนาคม 25๖1 มี
ผู้เข้าร่ามโครงการฯ 7๐ คน 
 

 ด าเนินการ  

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
1.1.2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.เฉลียง ท่ีมี
ลักษณะเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกิจกรรมท่ีท าให้
ประชาชนได้รับบริการท่ีดี  ตลอดจนการจัดท าโครงการ/กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ท่ีด าเนินการโดยข้าราชการ พนักงานขององค์กร 

ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.
เฉลียง ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่านต าบล และ
พนักงานจ้าง โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกัน
ท าความสะอาด บริเวณสวนสุขภาพประจ าต าบล (บ่อหุบ) 
Big Cleaning Day เพื่อรองรับเป็นจุดพักผ่อน จุดพักรถ 
ของผู้ท่ีเดินทาง  าันท่ี 5 เมษายน 2561 มี ผู้เข้าร่าม
โครงการฯ 60 คน 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

 1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล”เข้าพรรษา” 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ถาายาัดในพื้นท่ี
ต าบลเฉลียง 

ถาายเทียนพรรษาแก่าัดในเขตพื้นท่ี อบต.เฉลียง จ านาน ๒ 
าัด ได้แก่  าัดท่าศิลาอาสน์  และาัดเขาสุารรณบรรพต  
และร่ามกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ าัดท่าศิลาอาสน์ ใน
าันท่ี 26 กรกฎาคม 2561  
 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการาันส าคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่ามพิธีร าลึกาันส าคัญของชาติ 
 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการาันส าคัญทางศาสนาและเชิญชาน
ร่ามพิธีร าลึกาันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
1.  จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ร่ามร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา ณ สมุทร
การ (แชะ) 
2.  ร่ามพิธีาางพางมาลา เนื่องในาันปิยมหาราช 
3.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 25๖1 
4.  จัดกิจกรรมสาดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในาันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น าันมาฆบูชา าันาิสาขบูชา พร้อม
บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
5.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์าัฒนธรรมไทย การเข้าาัดท าบุญใน
เทศกาลต่าง ๆ 
6.  ร่ามกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตา์น้ า ณ สานสุขภาพบ่อหุบ 
7.  ร่ามพิธีถาายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดี 
8.  จัดกิจกรรม/โครงการาันผู้สูงอายุ 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชูคาามดี คาาม
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูคาามดี คาามซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่ามงาน คัดเลือกพนักงาน
ส่านต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 
 

  ด าเนินการ  
  ไม่ได้ด าเนินการ 

2. รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดากหลากหลายและปลอดภัย 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่านต าบลลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้ายคาามซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหน้าท่ีของตน/ศักด์ิศรีของการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและต่อต้าน
การทุจริต เช่น การติดประกาศ ,การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ 
 ด าเนินการ  
      ประชาสัมพันธ์โดยการจัดท าเอกสารแผ่นพับ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่ายงานท่ีรับผิดชอบ 
 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและาิธีการ
ร้องเรียน 

 ด าเนินการ   3  ช่องทาง 
     1.  ร้องเรียนโดยการท าเป็นหนังสือส่งมาท่ีท่ีท าการ 
อบต.เฉลียง 
     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
     3.  ร้องเรียนผ่านทางเา็บไซด์ อบต.เฉลียง 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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3. เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร่ ง แ ก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดคาาม
เสียหายและขนาดของคาามเสียหายท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้ คาบคุมได้ และตราจสอบได้ 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าท่ีเป็นประจ าเดือนทุก
เดือน 

 ด าเนินการ  
     มกีารประชุมติดตามงาน ระหา่างผู้บริหารกับหัาหน้า
ส่านราชการ ระหา่างหัาหน้าส่านราชการกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และระหา่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ 
อบต.เฉลียง เป็นประจ าเดือนทุกเดือน 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

3.1.2) กลุ่มงานตราจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ด าเนินการตราจสอบภายในองค์กร 

 ด าเนินการ  
     ด าเนินการจัดท าแผนคาบคุมภายในและบริหารคาาม
เส่ียง ระดับส่านงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
คาบคุมภายในและบริหารคาามเส่ียง ระดับองค์กรแบบ 
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

3.1.3) ช้ีแจงแนาทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดและผู้
ท่ีเกี่ยาข้อง 

 ด าเนินการ  
     ประชุมช้ีแจงขั้นตอนาิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบทุกครั้งท่ีมีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4 .1  ส่ ง เ ส ริ มก า รประ พฤ ติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่ายงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับา่าด้ายจรรยา
ข้าราชการ 
 

 ด าเนินการ  
     จัดท าข้อบังคับา่าด้ายจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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4.2 น าระบบอิ เล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง
ข้อมูลข่าาสารเพื่ อลดการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบเป็นการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้คาามรู้เกี่ยากับงานในหน้าท่ีของ
งานาินัย เช่น การด าเนินการทางาินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเา็บไซด์ อบต.เฉลียง 
 

 ด าเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยากับ
การด าเนินการทางาินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     -ช้ีแจงในการประชุมประจ าเดือน 
     -แผ่นผับสรุปการด าเนินการทางาินัย 
     -ประชาสัมพันธ์ระเบียบท่ีเกี่ยาข้องผ่านทางเา็บไซด์ 
อบต.เฉลียง  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่านต าบล

เฉลียง มีคาามโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้ายคาามถูกต้อง การให้บริการมี
คุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค
และน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่างหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รามท้ังเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่านต าบลเฉลียง ให้เป็นท่ียอมรับ เช่ือถือและสามารถตอบสนองคาาม
ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่างที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่านต าบลเฉลียง  ให้คาามส าคัญกับการ 

ส่งเสริมาินับ คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่ามกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานส่านต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้คาามร่ามมือการด าเนินการในแต่ละ 
กิจกรรมตามแผนฯ และมีคาามตระหนักเห็นคาามส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีคาามรู้ในการส่งเสริมการขับเคล่ือนแผนให้ 
เป็นรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  
  ข้อเสนอแนะ  

1. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เห็นคารด าเนินการดังนี้ 
1. ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ 

การป้องกนการทุจริตคอร์รัปช่ันให้มากกา่านี้ 
3. จัดให้มีการประชุมช้ีแจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าท่ี หรือหา 

ผู้เช่ียาชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ  มาให้คาามรู้เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติาาด้ายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่านราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่านต าบล
เฉลียง   

   ลงช่ือ        ศศิธร        ผู้รายงาน 
(นางสาาศศิธร  มณีใหญ่) 

รายงานผลาันท่ี  8   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 

หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต คอรัปช่ัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เช่น ส าเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ 


