
การประเมินผลการปฎิบัติการเสริมสรางวินัย คณุธรรม  จริยธรรมและปองกันการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ

ประจำปงบประมาณ ๒๕62
------------------------------------------

1. ชื่อโครงการ  : โครงการเกี่ยวกับการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรมขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ

2. หลกัการและเหตผุล :
ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธาน ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุก
กระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ รวมเปนกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหนาท่ีในการกำกับ ดูแลใหองคกรในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การ ใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงาน
โครงการตามยุทธศาสตร อำนวยการและประสานการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ติดตามและ
ประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
และปฏิบัติหนาท่ีอืน่ตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินงานสอดคลองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี องคการบริหารสวนตำบลคลองเรือจึง
ไดจัดทำกจิกรรมการประเมินผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรอื  ดานการบรหิารราชการ เพ่ือความ
โปรงใส  ตรวจสอบได ประจำปงบประมาณ  ๒๕62 เพ่ือสามารถนำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปงบประมาณ 25๖2 ขององคการบรหิารสวนตำบลคลองเรือนำไปใชใหเกิดเปนรปูธรรมในทางปฏิบัติและบังคบัใช
ตอไปและเพือ่สรางองคกรภาคราชการใหมีความโปรงใส   มีคุณธรรม   จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏบิัติราชการ
เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบควรเริ่มตนดวยการปลูกฝงสรางจิตสำนึก   คานิยม   คุณธรรมจริยธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   มีจิตสำนึกที่ดีในการใหบริการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เปนธรรม
และเสมอภาค  ทำใหการบริหารราชการเกดิความโปรงใส    ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ   ใหประชาชนเกดิความม่ันใจ  ศรทัธาและไววางใจในการบริหารราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลคลองเรือ   รวมทั้งตัวผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภา  ขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับ    องคการบริหาร
สวนตำบลคลองเรือ     จึงไดจัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการ บริหารสวน
ตำบลคลองเรือ  ประจำปงบประมาณ 25๖2 ข้ึน
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3. วัตถุประสงค  :
3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทีไ่ดดำเนินการในปงบประมาณ  ๒๕62
3.2  เพ่ือเช่ือมโยงกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา,แผนการดำเนินงานและแผนพัฒนา ของ

องคการบรหิารสวนตำบล,แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตเขารวมกับแผนปฎิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและปองกนัการทุจริต ประจำปงบประมาณ  2562

3.3 เพ่ือปลูกฝงสรางจิตสำนึก  คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
มีจิตสำนึกที่ดีในการใหบริการ   ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เปนธรรม  และเสมอภาค  ทำใหการบริหาร
ราชการเกิดความโปรงใส  ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

3.4 เพื่อใช แผนปฎิบัติการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและปองกันการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตำบลคลองเรือ  ประจำปงบประมาณ   25๖2 เปนกรอบการดำเนินงานในดานการสงเสรมิ สนับสนุนและเสริมสราง
วินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและปองกันการทจุรติการปองกันขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

3.5 เพ่ือสรางจติสำนึก   คุณธรรม   จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนกับขาราชการ

4. เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการปฎิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและปองกันการทุจริต ขององคการบริหารสวน

ตำบลคลองเรือ   ประจำปงบประมาณ ๒๕62  มีเปาหมายท่ีสำคัญดังน้ี
4.1  เปาหมายเชิงคณุภาพ

4.1.1   คณะผูบรหิาร , พนักงานสวนตำบล , พนักงานจาง และ สมาชิกสภาฯมีจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   มีจิตสำนึกท่ีดีในการใหบริการ   ปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  เปนธรรม
และเสมอภาค  ทำใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส  ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันการทจุริตและประพฤติมิชอบเพิม่ขึ้น

4.2 เปาหมายเชิงปรมิาณ
   4.2.๑  สรปุผลรายงานผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ  ประจำป
งบประมาณ   ๒๕62

5. วิธีการดำเนินการ
กิจกรรมการเสรมิสรางวนิัย คุณธรรม  จริยธรรมและปองกนัการทจุริต ขององคการบรหิารสวนตำบล

คลองเรือ   ประจำปงบประมาณ ๒๕62  มีวิธีการดำเนินการดังตอไปน้ี
5.1  เสนอกิจกรรม เพื่อขออนุมัตจิากผูบริหารทองถิ่น
5.๒  คำส่ังแตงต้ังคณะกรรมทำงานดำเนินการตามกิจกรรมและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ
5.๓  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอตอนายกองคการบรหิารสวนตำบล
๕.๔  เผยแพรประชาสัมพันธ ใหสมาชิกสภาฯ,พนักงานสวนตำบลและประชาชนทราบ
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  ภาพแสดงกจิกรรมท่ี 1

ข้ันตอนการดำเนินการ
ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. 25๖2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 )  เสนอกิจกรรม  เพื่ อ ขออนุมั ติจ าก
ผูบริหารทองถิ่น
๒ )  คำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดำเนิน
กิจกรรมและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
๓ )   ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำ
โครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวน
ตำบล
๔) เผยแพรประชาสัมพันธ ใหสมาชิกสภาฯ
,พนักงานสวนตำบลและประชาชนทราบ

ภาพที ่ 1  กิจกรรมการเสรมิสรางวนิัย คุณธรรม  จริยธรรมและปองกันการทจุริต ขององคการบรหิาร
สวนตำบลคลองเรอื   ประจำปงบประมาณ  ๒๕62

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ในหวงระยะเวลาปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

7.  งบประมาณ

                      ไมไดใชงบประมาณ
8. ผูรบัผิดชอบโครงการ
          งานนโยบายและแผน  สำนกังานปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี

9. สถานที่ดำเนินการ
                   องคการบริหารสวนตำบลคลองเรอื

10. ประโยชนที่จะไดรับ
ประโยชนที่ไดรับหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเสริมสรางวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและปองกันการทุจริต

ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ   ประจำปงบประมาณ ๒๕62 มีดังน้ี
1. ไดทราบถึงปญหาและความตองการของโครงการ/กจิกรรมท่ีไดดำเนินการในปงบประมาณ  ๒๕62
2.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา,แผนการดำเนินงาน  แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการ

ทุจริต   แผนปฎิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จรยิธรรมและปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ  2562  ไดนำมา
ปรับใชไดทันปงบประมาณ 2562
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3. เปนการปลูกฝงสรางจิตสำนึก  คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ   มีจิตสำนึกที่ดีในการใหบริการ   ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เปนธรรม  และเสมอภาค  ทำใหการ
บริหารราชการเกิดความโปรงใส  ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ

4. สามารถนำแผนปฎิบัติการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและปองกันการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตำบลคลองเรือ  ประจำปงบประมาณ 25๖2 เปนกรอบการดำเนินงานในดานการสงเสริม สนับสนุนและ
เสริมสรางวินัย  คณุธรรม  จริยธรรมและปองกันการทุจริตได

5. ขาราชการมีจิตสำนึก   คุณธรรม   จรยิธรรมและธรรมาภิบาล

11.  วิธีการติดตามและประเมินผล
จัดทำรายงานผลและสรปุผลโครงการเกีย่วกับการเสรมิสรางคณุธรรม จริยธรรมขาราชการและเจาหนาที่

ของรัฐตอเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตำบล

12. ผูเขียนกิจกรรม

(นางสุภาพร  ศรีสวาง)
                                                              หัวหนาสำนักปลดั

13. ผูเสนอกิจกรรม

(นางสุภาพร  ศรีสวาง)
                                                              หัวหนาสำนักปลดั

14. ผูเห็นตรวจสอบและเห็นชอบกิจกรรม

ความเห็นผูตรวจสอบและเห็นชอบกิจกรรม .......................................................................

          (นายภูมพัิฒน  ธนดิฐภักดีพงศ)
     ปลดัองคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ

15. ผูอนุมัติโครงการ
 ความเห็นผูอนมุัติกิจกรรม ................................

     (นายทพิยชยภล  เพทายวิราพนัธ)
     นายกองคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ


