
แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 25๖๑ 
1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม   
   และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
   1.1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการเรียนรู้และ 
        ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ  
        ปฏิบัติราชการ 

1.1.1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ประจ าปี 
2561 

-ด าเนินโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และ
พนักงานส่วนต าบลและร่วมฟังเทศสวดมนต์และถวาย
อาหารแด่พระสงฆ์ 
 
 

 1.1.2) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการ
วันส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวัน
ส าคัญของชาติ 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญ
ชวนร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
1. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 
2. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติ 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
3. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง 
   เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 25๖๑ 
4. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
7. จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ 
๘. จัดกิจกรรม/จิตอาสา 
  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

1.2  ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติราชการ 

1.2.1)  ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างดีเด่น 

  ด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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1.2.2) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรี
ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น 
การติดประกาศ,การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ชอบของข้าราชการ 
  ด าเนินการ 
      ประชาสัมพันธ์โดยการจัดท าเอกสารแผ่นพับ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

2. รวมพลังแผ่นดิน 
    ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
2.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวก
หลากหลายและปลอดภัย 

2.2.1) ด าเนินการจัดท าช่องทางการเรียนต่าง ๆ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทาง
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 
  ด าเนิน ๕ ช่องทาง 

- ตู้รับข้อร้องเรียน 

- จัดส่งข้อรอ้งเรียนทางไปรษณีย์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โตนด 

- เว็บไซต์ www.tanode.go.th 

- เบอร์โทร 044-955535 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต 
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเก็ดความเสียหาย
และขนาดของความเสียหายที่จะเก็ดขึ้นใน
อนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้ 

3.1.1) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติงานเพื่อด าเนินตรวจสอบภายในองค์กร 

 ด าเนินการ 
     ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.,ปย.2 และการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.3 และ 
แบบ ปอ.3 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

 3.1.2)  ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ

เจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ด าเนินการ 

      ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน

ได้ทราบทุกครั้งที่มีการด าเนินการ 

http://www.tanode.go.th/
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3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต 
 

3.1.๓)  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดู

งานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจชุมชน คุณธรรมและ

จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น า

ชุมชนในเขตองค์การบริหาร เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

  ด าเนินการ 

      ฝึกอบรมเพ่ือให้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ

ท างานงาน การบริหารงาน 

  ไม่ได้ด าเนินการ 

4. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

    4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน 

4.1.1)  จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่า

ด้วยจรรยาข้าราชการ 

  ด าเนินการ 

      จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและ

เผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ 

  ไม่ได้ด าเนินการ 

4.2  น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพ่ือ

ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการ

ปราบปรามการทุจริต 

4.2.1)  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงาน

ในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การด าเนินการทางวินัย 

อุทธรรณ์  ร้องเรียน  ระบบคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยา

ข้าราชการ  ฯลฯ  ทางเว็บไซด์  อบต.โตนด 

  ด าเนินการ 

      เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบ

เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์  ร้อง

ทุกข์ฯ  ดังนี้ 

- ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน 

- แผ่นผับสรุปการด าเนินการทางวินัย 

- ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทาง

เว็บไซด์  อบต.โตนด 

  ไม่ได้ด าเนินการ 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตาชีมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริหาร       
มีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา 
อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชีไห้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
 ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
 ปัจจัยสนับสนุน 

1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชีให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินัย   
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละ 
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้ 

เป็นรูปธรรม 
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ เห็นควรด าเนินการดังนี้ 

1.1  ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
1.2  พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการ 

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 
1.3   จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา 

ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาชี 
 

      ลงชื่อ    นางนพภา  ยอพันดุง    ผู้รายงาน 

               (นางนพภา  ยอพันดุง) 

        รายงานผลวันที่ 30 เดือน เมษายน  พ.ศ. 25๖๒ 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ

ป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  เช่น ส าเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ 


