
 

 

 

 
 

 

 
ที ่  นม ๗๓๖๐1/ว 83                                                       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
                                                                                      ๕๗/๑  ม. ๙  ต. กุดจอก   อ. บัวใหญ่       
                                                                                      จ.  นครราชสีมา   ๓๐๑๒๐ 
 

                          8  ตุลาคม  ๒๕62 
 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 

เรียน  ก านันต าบลกุดจอก และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 - 14  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ส าเนารายงานผล       จ านวน  1  ฉบับ 
                   

                องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ได้จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การด้านการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
– ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ สามารถน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานข้าราชการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562   พร้อมทั้งปิด
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
                     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป  
 
 
 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ                                                                                                 

                                                                                  
                                                                (นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร  044-009825 
โทรสาร 0 4408 1259 
www.kudjok.go.th 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”   
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
รายงานผลการด าเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ

ป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 - 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
อ าเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 



 
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 - 2563 
----------------------------------------------- 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการด้านการเสริมสร้างมาตรฐาน 
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ด าเนินงานในด้านการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก ขึ้น 

 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้การ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการด้านการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓0 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน  
ดังนี้  

1. ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

1.ด าเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วนให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยด าเนินโครงการดังนี้ 

1.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาวินัยของพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจอก ประจ าปีงบประมาณ 2562 

การด าเนินการ 

ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า ครู 
และลูกจ้าง เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาวินัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่  12 
กันยายน  ๒๕๖2 เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งวินัยของข้าราชการ การรักษาวินัย 
และโทษของการกระท าผิดวินัย  

ผลการด าเนินการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า ครู 
และลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาวินัยมากข้ึน 

กิจกรรม การยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 
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การด าเนินการ 
 
คัดเลือกบุคลากร เพ่ือยกย่องและส่งเสริมการปฏิบัติราชการและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ       

สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

1) ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

2)  

ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอกได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

และมอบใบประกาศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและwww.kudjok.go.th 

การด าเนินการ จัดท าแผน และจัดท าสรุปผล 

ผลการด าเนินการ 

กองคลังได้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
และทางอินเตอร์เน็ต www.kudjok.go.th 

2.2 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 

การด าเนินการ เก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ผลการด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ด าเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เป็นประจ าต่อเนื่อง  

 

 2.3 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

การด าเนินการ จัดท าแผน และจัดท าสรุปผลการควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินการ 

1. ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    

ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
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 2. การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 

 มีการก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี ความ
มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ  

3. ได้ด าเนินการจัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 

๒.4 การมีกระบวนการตอบสนองต่อการให้บริการ ขอรับบริการและจัดการข้อร้องเรียนของประชาชน
อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ 

การด าเนินการ มีการประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนผ่านทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก
www.kudjok.go.th 

ผลการด าเนินการ ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการของทางองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ง่าย
ขึ้น และเป็นแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีความโปร่งใส 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

3.1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ระบบอิเล็กทรอนิกส์  

การด าเนินการ 

รับร้องเรียน/ร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงานผ่าน
ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

ผลการด าเนินการ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์www.kudjok.go.th. และทาง facebook 

ฯลฯ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

3.2 ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ ผู้บริหาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน 

ผลการด าเนินการ  มีการจัดประชุมให้ความรู้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมี
แผ่นพับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนพนักงานในองค์กรมีความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมากข้ึน 

 

3.๓ การส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารและการท างา ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การด าเนินการ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก พ.ศ.๒๕๖1 

ผลการด าเนินการ  มีการบังคับใช้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก พ.ศ. ๒๕๖1 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4.1 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและบุคลากร 
การด าเนินการ  
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและบุคลากร 

 ผลการด าเนินการ 
ส านักปลัดได้จัดท า  
           1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  2) ก าหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.๒ จัดท ารายงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความ
โปร่งใส 

การด าเนินการ 

จัดท ารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ผลการด าเนินการ 

มีการจัดท ารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4.3 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินการ ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 

 4.3.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 

4.3.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 

4.3.3 ด้านการเงิน 

4.3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 

ผลการด าเนินการ 

มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งทุกด้าน  

         1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต  

         2) ด้านทรัพยากรบุคคล   
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         3) ด้านการเงิน                    

         4) ด้านการควบคุมภายใน     

4.4 จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
การด าเนินการ 
จัดท า หลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท าจัดท าระบบขั้นตอนการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ทางเว็บไซด์ และป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

4.5 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความ
คิดเห็น 

- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดจอก 
- ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.กุดจอก 
- เว็บไซต์ www.kudjok.go.th 
- Facebook ชื่อ ที่ท าการ อบต.กุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
- โทร 044-009825 

การด าเนินการ 

จัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต 

ผลการด าเนินการ 

มีการจัดท าจัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บ
ไซด์ และแผ่นพับ 

 

2. ปัจจัยสนับสนุน 

 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการด าเนินการ
ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

  1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ เป็นการสร้างระบบการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 

  2) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอกมีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดย
มีการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

  3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site,facebook, line 

 

 

 

http://www.kudjok.go.th/
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3. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอกเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางมีการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกอยู่ทุกปี เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
ปัญหาโดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนต าบล และระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและขาดพนักงานที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

4. ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 4) ช่วยส่งเสริมหน่วยตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายใน เพ่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้
เป็นระบบและมีความโปร่งใส 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 


