
 

แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  
เทศบาลต าบลชะเมา อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตัวอย่างหลักฐาน/ภาพถ่ายการด าเนินการ 

๑.ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  
คุณธรรม จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

1.1 สร้างจิตส านึกและ
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

1.1.1) กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการ
ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพ่ือเป็น
ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน        
 ด าเนินการ  

ไมไ่ด้ด าเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏญิาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชพิธี 13  ตุลาคม 2563 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตัวอย่างหลักฐาน/ภาพถ่ายการด าเนินการ 

1.1.๒) โครงการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 
 - เพ่ือเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และ
ส่งเสริม ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
บุคลากร ในสังกัดเทศบาลต าบลชะเมา
ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม และสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์   ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับ
ชุมชน    

จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ท า
ความสะอาดบริเวณวัดไตรสุวรรณา
ราม  หมู่ที่ 4 ต าบลชะเมา 
 ด าเนินการ  

ไมไ่ด้ด าเนินการ  

 

ภาพการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะ เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ 12  สิงหาคม 2563 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตัวอย่างหลักฐาน/ภาพถ่ายการด าเนินการ 

 1.1.3)  การส่งเสริมสนับสนนุให้จัด
กิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนา
วัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ 
 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญ
ทางศาสนา วัฒนธรรมและเข้าร่วม
พิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
1  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน
ปิยมหาราช 
2.  จัดกิจกรรม/โครงการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖3 
3.  จัดกิจกรรม/โครงการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม  
4.  จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย โดย
การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
5.  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือ
เป็นข้าราชการที่ดี 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 

ภาพการร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตลุาคม 
2563 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตัวอย่างหลักฐาน/ภาพถ่ายการด าเนินการ 

1.1.4)  จัดกิจกรรม/โครงการวันวัน
เด็กแห่งชาติ 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนนุให้จัด
กิจกรรมให้เด็กได้รับการส่งเสริม
เป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การด ารงชีวิต 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 
 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ร่วมงานคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 

 ด าเนินการ  
  ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหารมอบของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กพิการ เพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียม
กันทางสังคม 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตัวอย่างหลักฐาน/ภาพถ่ายการด าเนินการ 

๒. รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
2.2) พัฒนาช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสให้สะดวก
หลากหลายและปลอดภัย 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึง
บทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรี
ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ, 
การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิขอบของข้าราชการ 
 ด าเนินการ ประชาสัมพันธ์โดย
การจัดท าเอกสารแผ่นพับ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

 

2.2.2)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการ
ร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงช่องทางและ
วิธีการร้องเรียน 

 ด าเนินการ   3  ช่องทาง 
     1.  ร้องเรียนโดยการท าเป็น
หนังสือส่งมาที่ที่ท าการ ทต.ชะเมา 
     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สาย
ตรงนายก  
     3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ 
ทต.ชะเมา 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 
 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตัวอย่างหลักฐาน/ภาพถ่ายการด าเนินการ 

 2.2.3)  จัดกิจกรรมรวมพลังคนไทยรัก
ชาติ 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมเดิน
รณรงค์ในกิจกรรมรวมพลังคนไทย
รักชาติ ร่วมกับอ าเภอปากพนัง 

 

๓. เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต 
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายและ
ขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบ
ได้ 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของ
เจ้าหน้าที่เป็นประจ าเดือน 
 

 มีประชุมติดตามงาน ระหว่าง
ผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ 
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างผู้
บริหารงานกับบุคลากร 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังคนไทยรักชาติ  
เมื่อวันท่ี 23 ตลุาคม 2563 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตัวอย่างหลักฐาน/ภาพถ่ายการด าเนินการ 

 3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

     ด าเนินการจัดท าแผนควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับ
ส่วนงานย่อย แบบ ปค.๑ - ปค. ๖ 
และ การควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.2 
และ แบบ ปอ.3 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

 

 3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัด
จ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

     ประชุมติดตามงานตามขั้นตอน
วิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้
ทราบทุกครั้งที่มีการด าเนินการ 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการประพฤติ
ตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม
และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
 

     จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือ
ปฏิบัติ 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตัวอย่างหลักฐาน/ภาพถ่ายการด าเนินการ 

4.2 น าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงาน
วินัย เช่น การด าเนินการทางวินัย 
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ 
ทางเว็ปไซต ์ทต.ชะเมา 
 

     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     - ชี้แจง/ติดตามในการประชุม
ประจ าเดือน 
     -แผ่นพบัสรุปการด าเนินการ
ทางวินัย 
     -ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่
เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซต์ ทต.ชะ
เมา 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 

 
 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลชะเมา มีความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง   การให้บริการมีคุณภาพมาก
ขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
น ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้า หรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็น
การเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ให้เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลต าบลชะเมา ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม

วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานงานตามแผนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตาม
แผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

- การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติฯ ต้องด าเนินการต่อเนื่องในระยะยาวจึงจะสามารถ 
ขับเคลื่อนได้เป็นรูปธรรมชัดและแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างจริงจัง 
  ข้อเสนอแนะ  

1. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
1. ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรม 

และการป้องกนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เพิ่มขึ้น 
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา 

ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อเทศบาลต าบล
ชะเมา 
   
 
 
 


