ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
...................................................
ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑, ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
เทศบาลตำบลนาแห้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับประกาศแผน การเสริมสร้างนวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
สากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาล
ตำบลนาแห้ว เป็นไปตามแผนนที่ได้ประกาศไว้ของเทศบาลตำบลนาแห้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชัยนาต ราชพรหมมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน
1.1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการ
เ รี ยน รู้ และปฏิ บั ติ ต า มห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ/กิจกรรม
1.1.1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุบุคลากรของเทศบาล
ตำบลนาแห้ว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมทางศาสนา การน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน

1.1.2) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของเทศบาล
ตำบลนาแห้ว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม
เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การน้อมน าเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยได้
จัดกิจกรรมฟังคำบรรยายจากวิทยากร การพึงละเว้นการ
แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ การน้อมน าเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
และการปฏิบัติธรรม(นั่งสมาธิ) ณ ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลตำบลนาแห้ว จำนวน 65 คน
 ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ
ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้
จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อม
บำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การแต่งกายผ้าไทย
 ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.2 ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ

2. รวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
2.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรม
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1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
 ดำเนินการ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน  ไม่ได้ดำเนินการ
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น
2.1.1) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างปฏิบัตติ นด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้าน
การทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ
 ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดยการจัดท าเอกสารแผ่นพับ
 ไม่ได้ดำเนินการ

2.2.1) ดำเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่

จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน

ดำเนินการ 3 ช่องทาง
1. ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่เทศบาล
ตำบลนาแห้ว
2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายกเทศมนตรี
3. ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ เทศบาลตำบลนาแห้ว
www.tessabannahaeน.go.th
 ไม่ได้ดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ

โครงการ/กิจกรรม
3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือน
ทุกเดือน

เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อ

ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

ดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ 4.1.1) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ปราบปรามการทุจริต
ข้าราชการ
4 . 1 ส่ ง เ ส ริ มการประพฤติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงาน
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 ดำเนินการ
มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 ไม่ได้ดำเนินการ
 ดำเนินการ
ดำเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร
แบบ ปอ.2 และ แบบ ปอ.3
 ไม่ได้ดำเนินการ
 ดำเนินการ
จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ
 ไม่ได้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนาแห้ว มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำ แผน
สำหรับหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะของเทศบาลตำบลนาแห้ว

ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยสนับสนุน
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลตำบลนาแห้ว ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญใน
การดำเนินการตามแผนฯ
ปัญหาอุปสรรค
1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ
ข้อเสนอแนะ
สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เห็นควรดำเนินการดังนี้
1. กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้

