
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 

ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งแต่  เดือน  ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 
1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม   
   และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
   1.1 สร้างจิตส านึกและสง่เสริมการเรียนรู้
และ 
        ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การ  
        ปฏิบัติราชการ 

1.1.1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ประจ าป ี
2562 
 

 

-ด าเนินโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และ
พนักงานส่วนต าบลและร่วมฟังเทศสวดมนต์และถวาย
อาหารแด่พระสงฆ ์
 
 

 1.1.2) การส่งเสริมสนบัสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการ
วันส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวัน
ส าคัญของชาต ิ
 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชญิ
ชวนร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี ้
1. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 
2. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติ 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
4. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่เป็นข้าราชการทีด่ี 
7. จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ 
8. จัดกิจกรรม/จติอาสา 
  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนนิการ 

1.2  ประชาสัมพนัธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบตัิราชการ 

1.2.1)  ประชาสัมพนัธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบตัิราชการ/กิจกรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 

  ด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนนิการ 

 
 



-2- 
 

 
 

1.2.2) ประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างปฏิบัติด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/
ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการ
ทุจริต เช่น การติดประกาศ,การจัดท าบอร์ด
ประชาสัมพนัธ ์

ด าเนินการประชาสัมพนัธ์การปอ้งกันการทุจริตและประพฤติ
ไม่ชอบของข้าราชการ 
  ด าเนินการ 
      ประชาสัมพนัธ์โดยการจัดท าเอกสารแผ่นพบั 
  ไม่ได้ด าเนนิการ 

2. รวมพลังแผ่นดิน 
    ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1 ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
2.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวก
หลากหลายและปลอดภัย 

2.2.1) ด าเนินการจัดท าช่องทางการเรียนต่าง ๆ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทาง
และหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
2.2.2) การเก็บสถิติผู้มาใชบ้ริการ อบต.โตนด 
2.2.3) การเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
อบต.โตนด 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 
  ด าเนิน ๕ ช่องทาง 

- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย ์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โตนด 
- เว็บไซต์ www.tanode.go.th 
- เบอร์โทร 044-955535 

  ไม่ได้ด าเนนิการ 
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต 
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเก็ดความเสียหาย
และขนาดของความเสียหายที่จะเก็ดขึ้นใน
อนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได ้

3.1.1) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติงานเพ่ือด าเนินตรวจสอบภายในองค์กร 

 ด าเนินการ 
     ด าเนินการจัดท าแผนควบคมุภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับสว่นงานย่อย แบบ ปย.,ปย.2 และการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.3 และ 
แบบ ปอ.3 
  ไม่ได้ด าเนนิการ 

 3.1.2)  ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้อง 

  ด าเนินการ 
      ประชุมชี้แจงขั้นตอนวธิีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบทุกครั้งที่มีการด าเนนิการ 

 

http://www.tanode.go.th/
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3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริต 
 

3.1.๓)  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ดา้นเศรษฐกิจชุมชน คุณธรรม
และจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง 
และผู้น าชุมชนในเขตองค์การบริหาร เกี่ยวกับ
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ 
 

  ด าเนินการ 
      ฝึกอบรมเพื่อให้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
ท างานงาน การบริหารงาน 
  ไม่ได้ด าเนนิการ 

4. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
    4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากรในหนว่ยงาน 

4.1.1)  จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการ 

  ด าเนินการ 
      จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและ
เผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ 
  ไม่ได้ด าเนนิการ 

4.2  น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสาร
เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมชิอบเป็นการป้องกัน
การปราบปรามการทุจริต 

4.2.1)  เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของงานวนิัย เช่น การด าเนินการทางวนิัย 
อุทธรรณ์  ร้องเรียน  ระบบคุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาข้าราชการ  ฯลฯ  ทางเวบ็ไซด์  อบต.โตนด 
4.2.2) ส่งข้าราชการพนักงานสว่นต าบลเข้าร่วม
ประชุม อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพกับหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ เพื่อมาพัฒนาต่อไป 

  ด าเนินการ 
      เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรไดท้ราบ
เก่ียวกับการด าเนินการทางวนิัย  การอุทธรณ์  ร้อง
ทุกข์ฯ  ดังนี ้

- ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน 

- แผ่นผบัสรุปการด าเนินการทางวินัย 

- ประชาสัมพนัธ์ระเบียบที่เก่ียวข้องผ่านทาง

เว็บไซด์  อบต.โตนด 

  ไม่ได้ด าเนนิการ 
 


