
บนัทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนปลัด   องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคูขำด      
ท่ี นม  74601  / -  วันที่    25  กันยำยน  2563     
เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต

คอร์รปัช่ัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
เรื่องเดิม 
จำกนโยบำยกรมส่งเสริมกำรปกครองสว่นท้องถ่ินด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ได้ก ำหนดให้องค์กรมีกำร

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดจริยธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด จึงได้
จัดท ำแผนกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปช่ัน ประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ. 2563  เพื่อให้ควำมส ำคัญกับมำตรกำรเชิงบวกในกำรป้องกันปัญหำกระท ำผิดวินัยประมวลจริยธรรม
จรรยำข้ำรำชกำร กำรทุจริตและกำรประพฤติมิชอบของเจำ้หน้ำที่ซึง่ได้มีกำรทบทวนและปรับปรงุแผนดังกลำ่ว
ให้มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ ปี 

ข้อเท็จจริง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแผนกำรส่งเสริมวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปช่ัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256 3  เพื่อใช้เป็น
มำตรฐำนในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสง่เสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปช่ัน 
ในองค์กรต่อไป รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณา 
ก ำหนดให้มีกำรระบุโครงกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจรรยำข้ำรำชกำร พิจำรณำสนับสนุน

งบประมำณส ำหรับด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปช่ันให้
มำกกว่ำนี้ และควรจัดให้มีกำรประชุมช้ีแจงแนะน ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือหำรือ
ผู้เช่ียวชำญในกำรส่งเสรมิกิจกรรม/โครงกำร มำให้ควำมรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของส่วนรำชกำร ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคูขำด 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

 
(นำงสำวกำนดำ  นำดี) 

                           นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
 

ควำมเห็นของ หัวหน้ำส ำนักปลัด 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ..................................... 

 
 
(นำงณัธยำน์  สิงห์กำญจนำวงศำ) 

                  หัวหน้ำส ำนักปลัด 



 
 

ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคูขำด 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ..................................... 

 
 

(นำงสกุัญญำ  บัวส ำรำญ) 
ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคูขำด 

 
 

ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ..................................... 

 
 

(นำยนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด 

  



 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด   
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

  



แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 
1. เสรมิสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ให้ทุกภำคส่วนบริหำรงำน
ตำมหลกัธรรมำภิบำล 
 1.1 ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง 
 1.2  ส่งเสรมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดบัได้
เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

1.1.1  โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวทำง
พระรำชด ำริของพ่อหลวง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 

ด ำเนินโครงกำรเศรษฐกจิพอเพียงตำมแนวทำง
พระรำชด ำริของพ่อหลวง  ประจ ำปีงบประมำณ                
พ.ศ. 2563 
  ด ำเนินกำร 
  ไม่ได้ด ำเนินกำร 

1.1.2  โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมและศึกษำดู
งำนเพื่อเพิ่มพูนประสทิธิภำพในกำรปฏิบัตงิำน ให้แก่คณะ
ผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล ลกูจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
จ้ำงขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคูขำด  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

ด ำเนินโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมและศึกษำดูงำน
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้แก่คณะ
ผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล ลกูจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
จ้ำงขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคูขำด  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดระยองและจังหวัด
ชลบุรี  ระหว่ำงวันที่   
  ด ำเนินกำร 
  ไม่ได้ด ำเนินกำร 

1.1.3 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงเป็นระบบ 
“ต ำบลคูขำด เมืองสะอำด ปลอดขยะ” 

ด ำเนินโครงกำรบรหิำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงเป็นระบบ 
“ต ำบลคูขำด เมืองสะอำด ปลอดขยะ” โดยจัดอบรมผู้น ำ
หมู่บ้ำน ด ำเนินกิจกรรมท ำควำมสะอำดบริเวณวัดหนอง
หว้ำและบงึคูขำด  ในวันที่  31  สิงหำคม  2563 ณ   
วัดหนองหว้ำ มีผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรอบรม จ ำนวน 105  
คน  
  ด ำเนินกำร 
  ไม่ได้ด ำเนินกำร 

1.1.4  กำรสง่เสรมิสนบัสนุนให้จัดกจิกรรม/โครงกำรวัน
ส ำคัญทำงศำสนำและเข้ำร่วมพิธีร ำลึกวันส ำคัญของชำติ 

ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรวันส ำคัญทำงศำสนำและเชิญ
ชวนร่วมพิธีร ำลึกวันส ำคัญของชำติ ดังนี้ 



1. ร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนือ่งในวันปิยมหำรำช 
2.  ร่วมพิธีวำงพวงมำลำเนือ่งในวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเดจ็   พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดลุย
เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 13 ตุลำคม  2563 
3.  เข้ำร่วมกิจกรรมกจิกรรมเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ  พระบรมรำชินี  
ประจ ำปีพทุธศักรำช 2563 
4.  เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปีพุทธศักรำช  
2563 
5.  เข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนพีันปีหลวง ประจ ำปีพทุธศักรำช  2563 
6.  จัดกจิกรรมสำยสัมพันธ์แมลู่ก  ประจ ำปี  2563 
  ด ำเนินกำร 
  ไม่ได้ด ำเนินกำร 

1.3  ส่งเสรมิค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำม
ซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร 

1.3.1  ประชำสมัพันธ์เชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สจุริตใน
กำรปฏิบัตริำชกำร/กจิกรรมและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่
ผู้ร่วมงำน คัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำงดีเด่น 

  ด ำเนินกำร 
  ไม่ได้ด ำเนินกำร 

2. บูรณำกำรทุกส่วนรำชกำร ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 2.1 บูรณำกำรหน่วยงำนกบัองค์กรทกุภำคส่วน
ในกำรป้องกันและปรำบกำรทจุริต 
  

2.1.1 ส่งเสริม สนบัสนุนให้มรีะบบอินเตอรเ์น็ตเพือ่ท ำ
กำรเผยแพรป่ระชำสัมพันธ์กำรปอ้งกันและปรำบปรำม
กำรทจุริตภำครัฐ 

ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้ำรำชกำร 
  ด ำเนินกำร เว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน 
ประชำสมัพันธ์โดยกำรจัดท ำเอกสำรแผ่นพับ 
  ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 2.2  ส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำม 
ตรวจสอบ กำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

2.2.1  ด ำเนินกำรจัดท ำช่องทำงกำรรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบำะแสให้มีควำมสะดวกหลำกหลำย และเผยแพร่

จัดท ำช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำง ๆ และเผยแพร่
ประชำสมัพันธ์ใหป้ระชำชนทรำบถึงช่องทำงและวิธีกำร



ประชำสมัพันธ์ใหป้ระชำชนทรำบถึงช่องทำงและ
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 

ร้องเรียน 
  ด ำเนินกำร 

1. ร้องเรียนโดยท ำหนงัสือส่งมำที่ท ำกำร อบต.
คูขำด 

2. ร้องเรียนทำงโทรศัพท ์
3. ร้องเรียนผ่ำนเว็ปไซต์ อบต.คูขำด 
4. ร้องเรียนผ่ำนกลุ่มไลน์ “คนต ำบลคูขำด” 

  ไม่ได้ด ำเนินกำร 
3.  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแกห่น่วยงำนในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริต 
 3.1  ลดมูลเหตุของโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย
และขนำดของควำมเสียหำยทีจ่ะเกิดข้ึนในอนำคตให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได ้

3.1.1  มีกำรประชุมติดตำมงำนของเจ้ำหน้ำที่เป็นประจ ำ
ทุกเดือน 

  ด ำเนินกำร 
มีกำรประชุมติดตำมงำน ระหว่ำงผูบ้รหิำรกับหัวหน้ำส่วน
รำชกำร  ระหว่ำงหัวหน้ำส่วนรำชกำรกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 
และระหว่ำงผู้บริหำรกับบุคลำกรของ อบต.คูขำด จ ำนวน  
12  ครั้ง 
  ไม่ได้ด ำเนินกำร 

3.1.2  กลุ่มงำนตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำนเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในองค์กร 

  ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง 
ระดับส่วนงำนย่อย และระดับองค์กรตำม แบบ ปค.1, 
ปค.4 ปค.5 และ ปค.6 
  ไม่ได้ด ำเนินกำร 

3.1.3  ช้ีแจงแนวทำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้กบัเจ้ำหน้ำที่
ในสังกัดและผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  ด ำเนินกำร 
ประชุมช้ีแจงข้ันตอน วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใหทุ้กคนได้
ทรำบทุกครัง้ที่มกีำรด ำเนินกำร 
  ไม่ได้ด ำเนินกำร 

  



4. เสรมิสร้ำงสมรรถนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริต 
 4.1  ส่งเสรมิกำรประพฤติตนมำตรฐำน
จรรยำบรรณของบุคลำกรในหน่วยงำน 

4.1.1  จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมและข้อบงัคับว่ำด้วย
จรรยำข้ำรำชกำร 

  ด ำเนินกำร 
จัดท ำข้อบงัคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรและเผยแพร่ให้ทกุ
คนถือปฏิบัติ 
  ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 4.2  น ำระบบอเิลก็ทรอนิกส์มำใช้ทำงข้อมูล
ข่ำวสำรเพื่อลดกำรทจุริตและประพฤติมิชอบเป็นกำร
ป้องกันกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

4.2.1  เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนใน
หน้ำที่ของงำนวิจัย เช่น กำรด ำเนินกำรทำงวินัย อุทธรณ์ 
ร้องทกุข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยำข้ำรำชกำรฯลฯ 
ทำงเว็ปไซต์ อบต.คูขำด 

  ด ำเนินกำร 
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรได้ทรำบเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย กำรอุทธรณ์ ร้องทกุข์ ฯลฯ ดังนี ้
 -  ช้ีแจงในกำรประชุมประจ ำเดือน 
 -  ประชำสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่ำนหน้ำเว็ป
ไซต์ อบต.คูขำด 
  ไม่ได้ด ำเนินกำร 



ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ส่งผลให้กำรปฏิบัตงิำนของบุคลำกรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคูขำด มีควำม
โปรง่ใส่ และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง กำรใหบ้ริกำรมีคุณภำพมำกข้ึน และท ำให้มี
กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อรับทรำบปัญหำ อุปสรรคและน ำมำใช้ประกอบกำรจัดท ำแผน
ส ำหรับกำรปอ้งกันกำรทจุริตล่วงหน้ำหรือแก้ไขปัญหำได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกำรเสรมิสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลคูขำด ให้เป็นที่ยอมรบั เช่ือถือและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที 
 
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
 ปัจจัยสนับสนุน 
 1.  คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด ให้ควำมส ำคัญกบักำรสง่เสรมิวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและกำรป้องกันกำรทจุริตคอร์รปัช่ัน กำรประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผน และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงตอ่เนื่อง 
 2.  พนักงำนส่วนต ำบลคูขำด และพนักงำนจ้ำงให้ควำมร่วมมือกำรด ำเนินกำรในแตล่ะกจิกรรมตำมแผนและมี
ควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ 
 
 ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ขำดเจ้ำหน้ำทีผู่้รบัผิดชอบงำนโดยตรงและไม่มีควำมรู้ในกำรสง่เสรมิกำรขับเคลื่อนแผนให้เป็นรปูธรรม 
 2.  ขำดกำรสนับสนุนงบประมำณที่ใช้ส ำหรบักำรด ำเนินงำนตำมแผน 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ก ำหนดให้มีกำรระบุโครงกำร/กิจกรรม เสรมิสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำข้ำรำชกำร 
 2.  พิจำรณำสนบัสนุนงบประมำณส ำหรับด ำเนินกจิกรรม/โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและกำรป้องกันกำรทจุริต
คอร์รปัช่ันให้มำกกว่ำน้ี 
 3.  จัดให้มีกำรประชุมช้ีแจงแนะน ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือหำผู้เช่ียวชำญในกำรส่งเสริม
กิจกรรม/โครงกำร มำให้ควำมรู้ เพื่อขับเคลือ่นยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส่วน
รำชกำรใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพและมีประสิทธิผลต่อองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคูขำด 
 
 
      (นำงสำวกำนดำ  นำดี) 
           นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
             ผู้รำยงำน 


