
 
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
................................................... 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส ประจ าปี พ.ศ.2563  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง พ.ศ.
๒๕63 และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประจ าปี ๒๕63 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ ไปแล้วนั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลปากช่อง เป็นไปตามแผนฯทีไ่ด้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒563  พร้อมกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินการ  
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่     5  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
      

                                                                       
(นายเสกสันต์  ทองสวัสดิ์วงศ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

1.  ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  คุณธรรม       
    จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุก 
   ภาคส่วน 

1.1  สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการ   
     เรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก 
     คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ 
     ราชการ 

 

1.1.1) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
        ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง   
        จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 

 

  ด าเนินการ  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ  เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบลและ 
         พนักงานจ้าง 

 

  ด าเนินการ    

 ไมไ่ดด้ าเนินการ  เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 
 

1.1.๓)  การส่งเสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทาง 
          ศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

 ด าเนินการ  
 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.2  ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ 
      ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ 
         ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือก 
         พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 
 

  ด าเนินการ  
 
  ไมไ่ดด้ าเนินการ 

2.  รวมพลังแผ่นดินป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริต 
    2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
         เพ่ือป้องกันการทุจริตและ 
         ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและ 
         พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึง 
         บทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ 
         ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ,  
         การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 

 ด าเนินการ  
 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

    2.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแส    
         ให้สะดวกหลากหลายและ 
        ปลอดภัย 
 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ 
         ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่ 
         รับผิดชอบ 
 

 ด าเนินการ  ดังนี้ 
     1.  ร้องเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือส่งมาที่ท า  
          การ อบต.ปากช่อง 
     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก อบต. 
     3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต. 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่     
   หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
   3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ    
        เสียหายและขนาดของความ   
        เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ 
        ในระดับที่ยอมรับได้  ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได้ 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจ าเดือน 
        ทุกเดือน 

 ด าเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน 
     ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกัผู้ใต้บังคับบัญชา   
     และระหว่างคณะผู้บริหารกับบุคลากรของ อบต. 
    ปากช่อง แต่ไม่ครบทุกเดือน 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อ   
        ด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

 ด าเนินการ  
     ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความ 
     เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ  
     การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร 
     แบบ ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ 
        ที่เก่ียวข้องทราบ 
 
 
 
 

 ด าเนินการ  
     ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน  
     ได้ทราบ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล 
     เพ่ิมเติมที่ได้กองคลัง  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

4. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ   
    ปราบปรามการทุจริต 
    4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตาม  
         มาตรฐานจรรยาบรรณของ 
         บุคลากรในหน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา 
         ข้าราชการ 
 

 ด าเนินการ  
     -จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ 
      ให้ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

    4.2 น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง 
         ข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริต 
         และประพฤติมิชอบเป็นการ 
         ป้องกันการปราบปรามการทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ   
        งานวินัย เช่น การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ 
        คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์  
        อบต.ปากช่อง 
 

 ด าเนินการ  
     -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ    
      การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน 
     -ประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ า อบต. 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 



 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมาก
ขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้
ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  

 ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ให้ความส าคัญกับการ

ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

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

 ปัญหาอุปสรรค 
1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ

ให้เป็นรูปธรรม 

 ข้อเสนอแนะ  
1. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 

1.  ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ 

การป้องกนการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมฯ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา 

ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  
 
 


