
แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2562
องคการบริหารสวนตําบลชอผกา อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป 2562

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม
จริยธรรมและ สรางวินัยแกทุกภาค
สวน
1.1 สรางจิตสํานึกและสงเสริมการ
เรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

1.1.1) โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง

 ดําเนินการ  ไมไดดําเนินการ
ดําเนินโครงการฝกบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของบุคลากรใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ณ จ.เลย ระหวาง
วันท่ี 31 พ.ย. - 3 ธ.ค.61 มีผูเขารวมโครงการฯ 56 คน

1.1.2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.ชอผกา
เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลักธรรมทางศาสนา
การนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

 ดําเนินการ  ไมไดดําเนินการ
• โครงการนําตนผาปาทําบุญสัญจรถวายภัตตาหารเพล

พระภิกษุสามเณรในพรรษาของคณะสงฆอําเภอชํานิ
ประจําป ๖1 เม่ือวันท่ี 17 ต.ค. 61 ณ วัดบานโคกเพชร
มีผูเขารวมโครงการฯ 220 คน

• ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกเพชร และวัดบานบุ-หนอง
เทา เม่ือวันท่ี 19 – 20 พ.ย. 61 มีผูเขารวม 380 คน

• โครงการบรรพชา อุปสมบท และบวชศีลจาริณีภาคฤดู
รอน ประจําป 2562 ระหวางวันท่ี 31 มี.ค. 62 - 10
เม.ย.62 ณ วัดโคกเพชร มีผูเขารวมโครงการฯ 150 คน

• เขารวมงานนมัสการหลวงพอชํานิจ ประจําป
2562 เม่ือวันท่ี 4 เม.ย. 62 มีผูเขารวม  530 คน

1.1.3) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล เขาพรรษา”
ประจําป  2562 แหเทียนพรรษา ถวายวัดในพ้ืนท่ีตําบลชอผกา

 ดําเนินการ  ไมไดดําเนินการ
โครงการถวายเทียนพรรษาแกวัดและสํานักสงฆในเขต

พ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี 28 ก.ค.62 มีผูเขารวมโครงการฯ 150 คน
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1.1.4) การสงเสริมสนับสนนุใหจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา และพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ

 ดําเนินการ  ไมไดดําเนินการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทางศาสนาและเชิญ

ชวนรวมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ ดังนี้
1. พิธีทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหง พระสงฆและ

สามเณร จํานวน ๕๐ รูป และถวายพานพุมราชสักการะ
ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เพ่ือนอมรําลึกเนื่องในวัน
คลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอ
แหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมอําเภอชํานิ
เม่ือวันท่ี 5 ธ.ค. 61 มีผูเขารวมโครงการฯ 320 คน

2. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจาอยูหัว ณ ศาลา
ประชาคมอําเภอชํานิ เม่ือวันท่ี  4 – 6  พ.ค. 62 มี
ผูเขารวมโครงการฯ 200 คน

3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระ
บรมราชินี ประจําป พ.ศ.2562 ณ ศาลาประชาคมอําเภอ
ชํานิ เม่ือวันท่ี 3 มิ.ย. 62 มีผูเขารวมโครงการฯ  320 คน

4. พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตยปฏิญาณ
เพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖๗
พรรษา ณ ศาลาประชาคมอําเภอชํานิ เม่ือวันท่ี 28 ก.ค. 62
มีผูเขารวมโครงการฯ 150 คน

5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําป
๖๒ ณ ศาลาประชาคมอําเภอชํานิ เม่ือวันท่ี 12 ส.ค. 62
มีผูเขารวมโครงการฯ  100 คน
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1.2 ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ

1.2.1) ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงาน คัดเลือกพนักงาน
สวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดน

 ดําเนินการ  ไมไดดําเนินการ
จัดทําโครงการยกยองและเชิดชูเกียรติพนักงานสวน

ตําบลตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป งป. 62

2. รวมพลังแผนดินปองกันและปราบ
ปรามการทุจริต
2.1 ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพ่ือ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ

2.1.1)  ประชาสัมพันธใหพนักงานสวนตําบลลูกจางประจําและ
พนักงานจางปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหนาท่ีของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหนาท่ีราชการและตอตาน
การทุจริต เชน การติดประกาศ ,การจัดทําบอรดประชาสัมพันธ

 ดําเนินการ  ไมไดดําเนินการ
ดําเนินการประชาสัมพันธการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติไมชอบของขาราชการ

2.2) พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแส
ใหสะดวกหลากหลายและปลอดภัย

2.2.1)  ดําเนินการจัดทําชองทางการรองเรียนตาง ๆ และเผยแพร
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

 ดําเนินการ  ไมไดดําเนินการ
จัดทําชองทางการรองเรียน และเผยแพร

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางและวิธีการ
รองเรียน 3 ชองทาง

1.  รองเรียนโดยการทําเปนหนังสือสงมาท่ี
2.  รองเรียนทางโทรศัพท
3.  รองเรียนผานทางเว็บไซต อบต.

3. เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวย
งานตอตานการทุจริต
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ควบคุมได และ
ตรวจสอบได

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจาหนาท่ีเปนประจําเดือนทุก
เดือน

 ดําเนินการ  ไมไดดําเนินการ
มีประชุมติดตามงาน ระหวางผูบริหารกับหัวหนาสวน

ราชการ ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูใตบังคับบัญชา
และระหวางผูบริหารงานกับบุคลากรของ อบต.ชอผกา
จํานวน 6 ครั้ง

3.1.2) กลุมงานตรวจสอบภายในดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบภายในองคกร

 ดําเนินการ  ไมไดดําเนินการ
ดําเนินการจัดทําแผนควบคุมภายในและบริหารความ

เสี่ยง ระดับสวนงานยอย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และระดับ
องคกรแบบ ปอ.2 และ แบบ ปอ.3
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3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจางใหกับเจาหนาท่ีในสังกัดและผู
ท่ีเก่ียวของ

 ดําเนินการ  ไมไดดําเนินการ
ประชุมชี้แจงข้ันตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจางใหทุกคน

ไดทราบทุกครั้งท่ีมีการดําเนินการ
4. สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต
4.1 สงเสริมการประพฤติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หนวยงาน

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการ

 ดําเนินการ  ไมไดดําเนินการ
จัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการและเผยแพรให

ทุกคนถือปฏิบัติ

4.2 นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชทาง
ขอมูลขาวสารเพ่ือลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเปนการปองกันการ
ปราบปรามการทุจริต

4.2.2) เผยแพร / ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับงานในหนาท่ีของ
งานวินัย เชน การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาขาราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต อบต.ชอผกา

 ดําเนินการ  ไมไดดําเนินการ
เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบเก่ียวกับการ

ดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ รองทุกข ฯ ดังนี้
1. ชี้แจงในการประชุมประจําเดือน
2. แผนผับสรุปการดําเนินการทางวินัย
3. ประชาสัมพันธระเบียบท่ีเก่ียวของผานทางเว็บไซต

อบต.ชอผกา
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวน

ตําบลชอผกา มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง การให
บริการมีคุณภาพมากข้ึน และทําใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพ่ือรับทราบปญหา
อุปสรรคและนํามาใชประกอบการจัดทําแผนสําหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาไดดียิ่งข้ึน
รวมท้ังเปนการเสริมสรางภาพลักษณะขององคการบริหารสวนตําบลชอผกาใหเปนท่ียอมรับ เชื่อถือและสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที

ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค
1.ปจจัยสนับสนุน

1.1 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขององคการบริหารสวนตําบลชอผกา ใหความสําคัญกับ
การสงเสริมวินับ คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานงานตามแผน และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง

1.2 พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ใหความรวมมือการดําเนินการในแตละกิจกรรม
ตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ

2. ปญหาอุปสรรค
2.1 ขาดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบงานโดยตรงและไมมีความรูในการสงเสริมการ

ขับเคลื่อนแผนใหเปนรูปธรรม
2.2 ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใชสําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ

3. ขอเสนอแนะ
3.1 สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เห็นควรดําเนินการ

ดังนี้
3.1.1 กําหนดใหมีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรรยา

ขาราชการ
3.1.2 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสราง

คุณธรรมและการปองกนการทุจริตคอรรัปชั่นใหมากกวานี้
3.2 จัดใหมีการประชุมชีแ้จงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แกเจาหนาท่ี หรือหา

ผูเชี่ยวชาญในการสงเสริมกิจกรรม/โครงการ มาใหความรูเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีตอองคการบริหารสวน
ตําบลชอผกา

ลงชื่อ จ.อ. ผูรายงาน
(ธีรศักดิ์   กิตติอุดมพันธ)

วันท่ี 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2562


