
 

 
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

................................................... 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดประกาศนโยบายคุณธรรม จรยิธรรม และความ

โปรงใส ประจําป พ.ศ.2562  ขอบังคับวาดวยจรรยาของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลปากชอง พ.ศ.

๒๕61 และนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี ประจําป ๒๕62 ประกอบกับประกาศเจตนารมณการปองกัน

และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล

เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารงาน

ภาครัฐ ไปแลวนั้น 

  เพ่ือใหการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตขององคการบริหาร      

สวนตําบลปากชอง เปนไปตามแผนฯท่ีไดประกาศไว องคการบริหารสวนตําบลปากชอง จึงขอรายงานผลการ

ดําเนินการแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒562  พรอมกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค ในการดําเนินการ  
  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี   2   เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
      

                                                                       

(นายเสกสันต  ทองสวัสดิ์วงศ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

 

 

 



แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา  

 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2562 

1.  ปลูกจิตสํานึก คานิยม  คุณธรรม       
    จริยธรรมและ สรางวินัยแกทุก 
   ภาคสวน 

1.1  สรางจิตสํานึกและสงเสริมการ   
     เรียนรูและปฏิบัติตามหลัก 
     คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิ 
     ราชการ 

 

1.1.1) โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

        ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง   

        จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ ๒๕62 

 

 ดําเนินการ จัดโครงการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ 2562 วันท่ี 5 กันยายน 
2562    
 

 ไมไดดําเนินการ  

  

 
1.1.2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม พนักงานสวนตําบลและ 
         พนักงานจาง 

 

 ดําเนินการ   โดยการฝกอบรมจํานวน  1  วัน  ณ 
     หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปากชองชั้น 2 
     ในวันท่ี  7 กันยายน 2562 ผูเขารับการฝกอบรม  
    ประกอบดวยคณะผูบรหิาร   พนักงานสวนตําบล   
    ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมจํานวน  80 คน 
 
 ไมไดดําเนินการ  

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2562 

1.1.๓)  การสงเสริมสนับสนนุใหจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทาง 

          ศาสนาและเขารวมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ 

 

 ดําเนินการ  
ดําเนินกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทางศาสนาและเชิญชวน
รวมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ ดังนี้ 
1  รวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปยมหาราช 
2.  รวมกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ   
     พระเจาอยูหัวฯ 5 ธันวาคม 2562 
3.  รวมกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง 
    เจาพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2562 
4.  จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน   
     วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พรอมบําเพ็ญประโยชน  
     เปนตน 
5.  จัดกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย การเขาวัดทําบุญใน 
     เทศกาลตาง ๆ  
6. รวมกิจกรรมจัดนิทรรศการสงเสริมหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง  
7.  รวมพิธถีวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี 
8.  รวมกิจกรรมวันจักรี 6 เมษายน 
9.  รวมกิจกรรมวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 
10. จัดกิจกรรม/โครงการวันผูสูงอายุ 
11. จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต 
12. จัดกรรมประเพณีลอยกระทง 
 ไมไดดําเนินการ 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2562 

1.2  ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความ 
      ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติ 

         ราชการ/กิจกรรมและเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงาน คัดเลือก 

         พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดน 

 

  ดําเนินการ  
 
  ไมไดดําเนินการ 

2.  รวมพลังแผนดินปองกันและ 
    ปราบปรามการทุจริต 
    2.1 ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 

         เพ่ือปองกันการทุจริตและ 

         ประพฤติมิชอบของขาราชการ 

    2.2 พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแส    

         ใหสะดวกหลากหลายและ 

        ปลอดภัย 

 

2.1.1)  ประชาสัมพันธใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและ 
         พนักงานจางปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตตระหนักถึง 
         บทบาทภารกิจหนาท่ีของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหนาท่ี 
         ราชการและตอตานการทุจริต เชน การติดประกาศ,  
         การจัดทําบอรดประชาสัมพันธ 
 

 ดําเนินการ  
 
 ไมไดดําเนินการ 
 

2.2.1)  ดําเนินการจัดทําชองทางการรองเรียนตาง ๆ และเผยแพร 

         ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางและหนวยงานท่ี 

         รับผิดชอบ 

 

 ดําเนินการ  ดังนี้ 
     1.  รองเรียนโดยกรอกแบบฟอรมหนังสือสงมาท่ีทํา  
          การ อบต.ปากชอง 
     2.  รองเรียนทางโทรศัพทสายตรงนายก อบต. 
     3.  รองเรียนผานทางเว็ปไซด อบต. 
 ไมไดดําเนินการ 

3. เสริมสรางความแข็งแกรงแก     
   หนวยงานตอตานการทุจริต 
   3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความ    

        เสียหายและขนาดของความ   

        เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใหอยู 

        ในระดับ ท่ียอมรับได  ควบคุมได 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจาหนาท่ีเปนประจําเดือน 

        ทุกเดือน 

 ดําเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหวางผูบริหารกับหัวหนาสวน 
     ราชการ ระหวางหัวหนาสวนราชการกัผูใตบังคับบัญชา   
     และระหวางคณะผูบริหารกับบุคลากรของ อบต. 
    ปากชอง แตไมครบทุกเดือน 
 
 ไมไดดําเนินการ 



ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2562 

และตรวจสอบได 

 

 
3.1.2) กลุมงานตรวจสอบภายในดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือ   

        ดําเนินการตรวจสอบภายในองคกร 

 ดําเนินการ  
     ดําเนินการจัดทําแผนควบคุมภายในและบริหารความ 
     เสี่ยง ระดับสวนงานยอย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ  
     การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองคกร 
     แบบ ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
 ไมไดดําเนินการ 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซ้ือจัดจางใหกับเจาหนาท่ีในสังกัดและผู 

        ท่ีเก่ียวของทราบ 

 ดําเนินการ  
     ประชุมชี้แจงข้ันตอนวิธีการการจัดซ้ือจัดจางใหทุกคน  
     ไดทราบ และหากมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูล 
     เพ่ิมเติมท่ีไดกองคลัง  
 ไมไดดําเนินการ 

4. สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและ   

    ปราบปรามการทุจริต 

    4.1 สงเสริมการประพฤติตนตาม  

         มาตรฐานจรรยาบรรณของ 

         บุคลากรในหนวยงาน 

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและขอบังคับวาดวยจรรยา 

         ขาราชการ 

 

 ดําเนินการ  
     -จัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการและเผยแพร 
      ใหทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไมไดดําเนินการ 

    4.2 นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชทาง 

         ขอมูลขาวสารเพ่ือลดการทุจริต 

         และประพฤติมิชอบเปนการ 

         ปองกันการปราบปรามการทุจริต 

 

4.2.2) เผยแพร / ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับงานในหนาท่ีของ   

        งานวินัย เชน การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข ระบบ 

        คุณธรรม จริยธรรม จรรยาขาราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด  

        อบต.ปากชอง 

 

 ดําเนินการ  
     -เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบเก่ียวกับ    
      การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ รองทุกข ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในการประชุมประจําเดือน 
     -ประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธประจํา อบต. 
 ไมไดดําเนินการ 



 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล

ปากชอง มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง การใหบริการมี

คุณภาพมากข้ึน และทําใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรค

และนํามาใชประกอบการจัดทําแผนสําหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาไดดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนการ

เสริมสรางภาพลักษณะขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง ใหเปนท่ียอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที 

ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค  

ปจจัยสนับสนุน 

1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง ใหความสําคัญกับการ

สงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานงานตามแผน และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง  

2. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ใหความรวมมือการดําเนินการในแตละ

กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ  

  ปญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบงานโดยตรงและไมมีความรูในการสงเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ

ใหเปนรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใชสําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  

  ขอเสนอแนะ  

1. สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เห็นควรดําเนินการดังนี้ 

1.  กําหนดใหมีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรรยาขาราชการ 

2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสรางคุณธรรมและ 

การปองกนการทุจริตคอรรัปชั่น หรือสงเสริมใหเขารับการอบรมฯ เพ่ือประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

3. จัดใหมีการประชุมชี้แจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แกเจาหนาท่ี หรือหา 

ผูเชี่ยวชาญในการสงเสริมกิจกรรม/โครงการ มาใหความรูเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีตอองคการบริหารสวน

ตําบลปากชอง  

 

 


	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

