แบบรายงานผลการดาเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
เทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

1. ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
1.1 สร้างจิตสานึกและส่งเสริมการ
เรี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธ รรม
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันสถาบันสาคัญ
ส าคั ญ ของชาติ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม
อุดมการณ์ ความจงรักภักดี

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563
ดาเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
โดยอบรมสัมมนา ณ ห้องประชุมทานตะวัน สานักงานเทศบาล
ตาบลเสิงสาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

1.1.2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ
ทต.เสิงสาง เพื่อปลูกจิตสานึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
การสร้างจิตอาสาต่อสังคม เช่น โครงการ 5 ส. , โครงการ
วันวิสาฆบูชา, วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา, กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมงานปาริวาสกรรม, สวดมนต์เย็น สวดมนต์ข้ามปี,
โครงการวันเทศบาล และวันสาคัญต่างๆ เป็นต้น

ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรของ
ทต.เสิงสาง เพื่อปลูกจิตสานึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรม การสร้าง
จิตอาสาต่อสังคม ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในเทศบาลตาบลเสิงสาง
ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครราชสีมา
2. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลเสิงสาง การแจ้งเวียน
พนักงานและลูกจ้าง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจ
ในเขตเทศบาลตาบลเสิงสางทราบ ประกาศลงเว็บไซด์ของเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลเสิงสาง
และจัดทาประกาศการใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลเสิงสาง
3. แจ้งเวียนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ในส่วนของงานก่อสร้างภาครัฐ
4. การแต่งตั้งภาคประชาชน ที่เป็นคณะกรรมการชุมชนร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ในโครงการก่อสร้างของเทศบาลตาบล
เสิงสาง ทุกโครงการ
5. ทาความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการในวันเทศบาลและบริเวณ
สานักงานเทศบาลตามโครงการ 5 ส.
6. ทาความสะอาดศาสนสถาน, วัดสว่างวนาราม,วัดเสิงสาง เนื่อง
ในวันวิสาขบูชา และสวดมนต์ทาวัตรเย็น
7. ถวายน้าปานะในช่วงเข้าพรรษา พร้อมสวดมนต์/
ปฏิบัติธรรม
8. สวดมนต์ข้ามปี
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

1.1.3) โครงการวันออกพรรษา พิธีทาบุญตักบาตรเทโวโรห ดาเนินโครงการวันออกพรรษา พิธีทาบุญตักบาตร
นะ
เทโวโรหนะ ณ วันสว่างวนาราม และวัดเสิงสาง
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
1.1.4) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวัน
สาคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีราลึกวันสาคัญของชาติ

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563
ดาเนินกิจกรรม/โครงการวันสาคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธี
ราลึกวันสาคัญของชาติ ดังนี้
1. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
2. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2563
3. จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา พร้อมบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
4. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การเข้าวัดทาบุญในเทศกาล
ต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2563
5. จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เนื่องใน
วันสงกรานต์
6. โครงการปริวาสกรรม ณ วันสว่างวนาราม
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

1.2 ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างดีเด่น เนื่องใน
”วันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2563”

ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซด์ และ
วารสารผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563 เทศบาลตาบลเสิงสาง
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563

2. รวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
2.2) พั ฒ นาช่ อ งทางในการแจ้ ง เบาะแส
ให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย

2.1.1) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนัก
ถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การแจ้งเวียน
ประชาสัมพันธ์

ดาเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติ
ไม่ชอบของข้าราชการ
 ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลเสิงสาง
 ไม่ได้ดาเนินการ

2.2.1) ดาเนินการจัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน 3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็น
ต่อต้านการทุจริต
ประจาเดือนทุกเดือน
3.1 ลดมู ล เหตุ ของโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความ
เสี ย หายและขนาดของความเสีย หายที่จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

 ดาเนินการ 3 ช่องทาง
1. ร้องเรียนโดยการทาเป็นหนังสือหรือคาร้องทั่วไป
ส่งมายังเทศบาลตาบลเสิงสาง
2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
3. ร้องเรียนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook,
Website และ Line เป็นต้น
 ไม่ได้ดาเนินการ
 ดาเนินการ
มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่าง
ผู้บริหารงานกับบุคลากรของ เทศบาลตาบลเสิงสาง
จานวน 12 ครั้ง
 ไม่ได้ดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2563

3.1.2) งานตรวจสอบภายในดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน  ดาเนินการ
ดาเนินการจัดทาแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
เพื่อดาเนินการตรวจสอบภายในองค์กร
ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.2 และ แบบ ปอ.3
 ไม่ได้ดาเนินการ
3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่
ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องในการอบรมคณะกรรมการตรวจ
การจ้างให้แก่คณะกรรมการชุมชนตามโครงการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
4.สร้ า งบุ ค ลากรมื อ อาชี พ ป้ อ งกั น และ 4.1.1) จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วย
ปราบปรามการทุจริต
จรรยาข้าราชการและมีการแจ้งเวียนให้พนักงานเทศบาล
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกกองทราบและถือปฏิบัติ
จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน
4.2 นาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูล
ข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการ
ทุจริต

 ดาเนินการ
โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้างให้แก่คณะกรรมการ
ชุมชนตามโครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยวิทยากรจาก
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
 ไม่ได้ดาเนินการ
 ดาเนินการ
จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคน
ถือปฏิบัติ
 ไม่ได้ดาเนินการ

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ  ดาเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับข้อบังคับว่า
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและมีการแจ้งเวียนให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกกองทราบและถือ ด้วยจรรยาข้าราชการ
ปฏิบัติทางเว็บไซต์ ทต.เสิงสาง
 ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลเสิงสาง
มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมาก
ขึ้น และทาให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนามาใช้
ประกอบการจัดทาแผนสาหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลเสิงสางให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างทันท่วงที เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคาสั่ง ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่
๑๘ มิถุน ายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิช อบ เพื่อให้ส่ว นราชการ
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยสนับสนุน
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลตาบลเสิงสาง ให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดาเนินการในแต่ละ
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสาคัญในการดาเนินการตามแผนฯ
ปัญหาอุปสรรค
1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้
เป็นรูปธรรม
2. การสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สาหรับการดาเนินงานตามแผนฯ ยังไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
1. สาหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เห็นควรดาเนินการดังนี้
1. กาหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสาหรับดาเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนาในการดาเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา
ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อเทศบาลตาบลเสิงสาง
หมายเหตุ : รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดาเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต คอรัปชั่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น สาเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ

แบบรายงานผลการดาเนินการแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลตาบลเสิงสาง
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

