ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปริด
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
...................................................
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปริด ได้ประกาศเรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ของพนั กงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ข้อบั ง คับองค์ก ารบริหารส่วนตาบล
เกาะเปริดว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปริด ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อสร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็น เครื่องมือกากับความประพฤติของ
บุคลากรทุ กคน และเพื่ อ ให้ การบริห ารราชการเป็น ไปอย่ างมี ป ระสิท ธิภาพและมีธรรมาภิบ าลอัน จะทาให้
ประชาชนเกิ ดความมั่น ใจ ศรั ทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ และได้จัด ท าแผนการเสริม สร้ าง
มาตรฐาน วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและป้ อ งกั น การทุ จ ริต ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
เพื่ อ ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ แ ละด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ไปแล้วนั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปริดได้ดาเนินการตามแผนฯ ดังกล่าวในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว จึงประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปริด

รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปริด อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

1. ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน

๑. จัดโครงการ/กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีในการดูแลรักษาสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมทาความสะอาดบริเวณสองข้างทาง ม.๖ บ้านปากคลอง ดาเนินการเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
- กิจกรรมลอกรางระบายน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมขัง ดาเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒
ครอบคลุมหมู่ที่ ๑ -๖ ตาบลเกาะเปริด
- โครงการจิตอาสาพัฒนา อบต.เกาะเปริด ดาเนินการเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนสุภาพ อบต.เกาะเปริด ดาเนินการเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
- โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา ประจาปี ๒๕๖๒ ดาเนินการเมือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. ประชุมชี้แจงพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างเพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๓. ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเกาะเปริด ซึ่งไม่ปรากฏข้อร้องเรียน

2. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต

๑. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทัง้ เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บไซต์
สื่อสังคมออนไลน์
๒. ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ประชาชน อาทิ การปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ อบต.เกาะเปริด www.kohperd.go.th ทางสื่อสังคมออนไลน์ Face book

-๒ยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต

๑.
๒.
๓.
๔.

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินตรวจสอบความโปร่งใส เช่น การตรวจงานจ้าง การตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบถ้วนทุกสานัก กอง
ตรวจสอบข้อทักท้วงจาก ป.ป.ช. ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อบต.เกาะเปริดไม่มีข้อทักท้วงจาก ป.ป.ช.
จัดท าแผนปฏิ บั ติการต่ อต้านการทุ จริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพื่ อ ให้ มีระบบการควบคุม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างระบบในการ
จัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นกรอบให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปริด
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปริด มีจิตสาสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปราม
การทุจริต

4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต

๑. จัดทาโครงการพัฒนาและส่งเสริมจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สร้างระบบราชการใสสะอาด มุ่ง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปริด
ในการเสริม สร้างคุณ ธรรม จริยธรรม และการบริห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บาล ตลอดจนการสร้างจิตสานึก ของ
บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญ ก้าวหน้า และมีความพร้อมในการให้บริการ
ประชาชนได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เกิด ประสิ ท ธิ ผลสู ง สุ ด โดยอบรมให้ ค วามรู้แ ละด าเนิ น กิ จ กรรมในวัน พุ ธ ที่ ๔
กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปริด

-๓ยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลเข้าอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- โครงการอบรมพัฒ นาสมรรถนะการปฏิบ ัติง านตรวจสอบภายใน ในระหว่างวัน ที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๖๒
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดส่ง นางสาวภัชรินทร์
กอบตระกูล รองปลัด อบต. เข้ารับการอบรม
- โครงการอบรมหลัก สูต ร “เรีย นรู้เทคนิคกลยุทธ์สาหรับ การบริห ารความเสี่ย ง ข้อ ควรระวัง หรือข้อ บกพร่อ ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างลารบริหารพัสดุ และแนวทางแก้ไข ตามระเบียบและพระราชบัญ ญัติ จัดซื้อจัดจ้างฯ
๒๕๖๐ ” ในระหว่า งวั น ที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ าเภอเมื อ งฯ จัง หวั ด
นครราชสีมา จัดส่ง นายภูวงค์ ไชยายงค์ นักวิชาการพัสดุ เข้ารับการอบรม
- โครงการฝึก อบรมเชิง ปฏิบัติการด้านวินัย พนักงานส่ว นท้องถิ่น จัง หวัด จันทบุรี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ในระหว่า งวัน ที่ ๑๗ – ๑๙ กัน ยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบี ช อาเภอเมืองฯ จัง หวัดจั นทบุ รี
พ.จ.อ.จารัส ฤทธิ์รอด ปลัด อบต. เข้ารับการอบรม

