
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
................................................... 

 

    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก พ.ศ.
๒๕๖๒ และนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ประจ าปี ๒๕๖๒ ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
สากลเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน  และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
ไปแล้วนั้น  
 

    เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร ส่วน
ต าบลโจดหนองแก เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ พร้อมกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินการ  
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

                                  รอ้ยต ารวจตรี   
(วัฒนชัย  ประไกรวัน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการ 
รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

 



ค าน า 
   รายงานผลการด าเนินการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินบริบทของการส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โจดหนองแก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
และคุณภาพการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับมาตรการ
เชิงบวกในการป้องกันปัญหาการกระท าผิดวินัยประมวลจริยธรรมจรรยาข้าราชการการทุจริตและการประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แผนดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางหลักในการด าเนินงานของทุก 
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอันจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก รวมทั้งการมีส่วนร่วมในความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่ได้ก าหนดไว้อีกด้วย 

 
สานักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๖๖๒ 

๑. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  
     ๑.๑ สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ  
 

 
 
๑. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และพัฒนา
ขีดความสามารถ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจด
หนองแก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 
 
         ด าเนินการ 
         ไม่ได้ด าเนินการ 

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 

          ด าเนินการ โดยจัดการฝึกอบรม จ านวน ๑ วัน 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น 
๕๕ คน  
           ไม่ด าเนินการ 
 

๓. การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวัน
ส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีราลึกวันส าคัญของ
ชาติ  
 

           
          ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนา
และเชิญชวนร่วมพิธีราลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้  
๑. ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒  
๒. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี ๓ มีนาคม ๒๕๖๒  



๓. จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อม
บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น  
๓. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การเข้าวัดท าบุญ
ในเทศกาลต่าง ๆ  
๕. ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี  
๗. ร่วมกิจกรรมวันจักรี ๖ เมษายน  
๘. ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม  
๙. จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ  
 

          ไม่ด าเนินการ 
 

     ๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติราชการ  
 

๑. ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างดีเด่น  
 

           
          ด าเนินการ 
          ไม่ด าเนินการ 

๒.รวมพลังแผ่นดิน  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
     ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ  
 

๑. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น 
การติดประกาศ, การจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์  

   
           ด าเนินการ 
           ไม่ด าเนินการ 

     ๒.๒ พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ 
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 

๑. ด าเนินการจัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทาง

          ด าเนินการ 
๑. ร้องเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือส่งมาท่ีท าการ 



และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  อบต.โจดหนองแก 
๒. ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก อบต.  
๓. ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.  
 
          ไม่ด าเนินการ 

๓.เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต  
     ๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้  

 
 
๑. มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็น
ประจ าเดือนทุกเดือน  

          ด าเนินการ 
          มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับ
หัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างคณะผู้บริหารกับ
บุคลากรของ อบต.โจดหนองแก แต่ไม่ครบทุกเดือน  
          ไม่ด าเนินการ 

๒. กลุ่มงานตรวจสอบภายในดาเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติงานเพื่อดาเนินการตรวจสอบภายในองค์กร  
 

          ด าเนินการ 
          ด าเนินการจัดทาแผนควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.๑ , 
ปย. ๒ และ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
ระดับองค์กรแบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓  
          ไม่ด าเนินการ 

๓. ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
 

          ด าเนินการ 
ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมที่ได้กองคลัง  
          ไม่ด าเนินการ 

๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  
     ๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน

 
 
๑. จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วย

      
 
          ด าเนินการ 



จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน  จรรยาข้าราชการ            จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและ
เผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ 
          ไม่ด าเนินการ 

     ๔.๒ น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูล
ข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการ
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต  
 

๑. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ของงานวินัย เช่น การด าเนินการทางวินัย 
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยา
ข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซด์ อบต.โจดหนองแก 
 

          ด าเนินการ 
          เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบ
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
ฯ ดังนี้  
          - ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน  
          - ประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ า 
อบต.  
          ไม่ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

    การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลโจดหนองแก มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การ
ให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบ
ปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  
 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
ปัจจัยสนับสนุน  
    ๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
    ๒. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตาม
แผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการดาเนินการตามแผนฯ  
 
ปัญหาอุปสรรค  
    ๑. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ
ให้เป็นรูปธรรม  
 

ข้อเสนอแนะ 
   ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นควรด าเนินการดังนี้  
   ๑. ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ  
   ๒. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสาหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและการ
ป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมฯ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
    ๓. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญ
ในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 
 

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รายงาน 
(นางสาวอภิญญา กุลศรี) 

                                              วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
 

 


