
 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด   
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

  



แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 
1. เสรมิสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกภาคส่วนบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 1.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 
 1.2  ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดบัได้
เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

1.1.1  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชด าริของพ่อหลวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ด าเนินโครงการเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวทาง
พระราชด าริของพ่อหลวง  ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 
  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

1.1.2  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูนประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลกูจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบลคูขาด  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลกูจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบลคูขาด  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่าง
วันที่   
  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

1.1.3 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
“ต าบลคูขาด เมืองสะอาด ปลอดขยะ” 

ด าเนินโครงการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
“ต าบลคูขาด เมืองสะอาด ปลอดขยะ” โดยจัดประชุม
ผู้น าหมูบ่้าน ด าเนินการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ  
กิจกรรมรณรงค์ และกจิกรรมน าเสนอผลการด าเนินการ
คัดแยกขยะ  ระหว่างวันที่  10 และ  19 กันยายน  
2562  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  มีผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม จ านวน  105  คน และร่วมกิจกรรม
น าเสนอผลการด าเนินงาน  จ านวน  400  คน 
  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 



1.1.4  การสง่เสรมิสนบัสนุนให้จัดกจิกรรม/โครงการวัน
ส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญ
ชวนร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
1. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนือ่งในวันปิยมหาราช 
2.  ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนือ่งในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเดจ็   พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม  2562 
3.  เข้าร่วมกิจกรรมกจิกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  
ประจ าปีพทุธศักราช 2562 
4.  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช  
2562 
5.  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนพีันปีหลวง ประจ าปีพทุธศักราช  2562 
6.  จัดกจิกรรมสายสัมพันธ์แมลู่ก  ประจ าปี  2562 
  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

1.3  ส่งเสรมิค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 

1.3.1  ประชาสมัพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สจุริตใน
การปฏิบัตริาชการ/กจิกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างดีเด่น 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

2. บูรณาการทุกส่วนราชการ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 2.1 บูรณาการหน่วยงานกบัองค์กรทกุภาคส่วน
ในการป้องกันและปราบการทจุริต 
  

2.1.1 ส่งเสริม สนบัสนุนให้มรีะบบอินเตอรเ์น็ตเพือ่ท า
การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์การปอ้งกันและปราบปราม
การทจุริตภาครัฐ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
  ด าเนินการ เว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
ประชาสมัพันธ์โดยการจัดท าเอกสารแผ่นพับ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 



 2.2  ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

2.2.1  ด าเนินการจัดท าช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงช่องทางและ
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 
  ด าเนินการ 

1. ร้องเรียนโดยท าหนงัสือส่งมาที่ท าการ อบต.
คูขาด 

2. ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
3. ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ อบต.คูขาด 
4. ร้องเรียนผ่านกลุ่มไลน์ “คนต าบลคูขาด” 

  ไม่ได้ด าเนินการ 
3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งแกห่น่วยงานในการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต 
 3.1  ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
และขนาดของความเสียหายทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได ้

3.1.1  มีการประชุมติดตามงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจ า
ทุกเดือน 

  ด าเนินการ 
มีการประชุมติดตามงาน ระหว่างผูบ้รหิารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ  ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของ อบต.คูขาด จ านวน  
12  ครั้ง 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

3.1.2  กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติงานเพื่อด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

  ด าเนินการ 
ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
ระดับส่วนงานย่อย และระดับองค์กรตาม แบบ ปค.1, 
ปค.4 ปค.5 และ ปค.6 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

3.1.3  ช้ีแจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กบัเจ้าหน้าที่
ในสังกัดและผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  ด าเนินการ 
ประชุมช้ีแจงข้ันตอน วิธีการจัดซื้อจัดจ้างใหทุ้กคนได้
ทราบทุกครัง้ที่มกีารด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

  



4. เสรมิสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต 
 4.1  ส่งเสรมิการประพฤติตนมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน 

4.1.1  จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบงัคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ 

  ด าเนินการ 
จัดท าข้อบงัคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทกุ
คนถือปฏิบัติ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

 4.2  น าระบบอเิลก็ทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูล
ข่าวสารเพื่อลดการทจุริตและประพฤติมิชอบเป็นการ
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต 

4.2.1  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ของงานวิจัย เช่น การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ 
ร้องทกุข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการฯลฯ 
ทางเว็ปไซต์ อบต.คูขาด 

  ด าเนินการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทกุข์ ฯลฯ ดังนี ้
 -  ช้ีแจงในการประชุมประจ าเดือน 
 -  ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านหน้าเว็ป
ไซต์ อบต.คูขาด 
  ไม่ได้ด าเนินการ 



ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัตงิานของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนต าบลคูขาด มีความ
โปรง่ใส่ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การใหบ้ริการมีคุณภาพมากข้ึน และท าให้มี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผน
ส าหรับการปอ้งกันการทจุริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสรมิสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลคูขาด ให้เป็นที่ยอมรบั เช่ือถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
 
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
 ปัจจัยสนับสนุน 
 1.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ให้ความส าคัญกบัการสง่เสรมิวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการทจุริตคอร์รปัช่ัน การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน และเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างตอ่เนื่อง 
 2.  พนักงานส่วนต าบลคูขาด และพนักงานจ้างให้ความร่วมมือการด าเนินการในแตล่ะกจิกรรมตามแผนและมี
ความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ 
 
 ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ขาดเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการสง่เสรมิการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรปูธรรม 
 2.  ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ส าหรบัการด าเนินงานตามแผน 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรม เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
 2.  พิจารณาสนบัสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกจิกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการป้องกันการทจุริต
คอร์รปัช่ันให้มากกว่าน้ี 
 3.  จัดให้มีการประชุมช้ีแจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เช่ียวชาญในการส่งเสริม
กิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้ เพื่อขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วน
ราชการใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลคูขาด 
 
            กานดา  นาดี 
      (นางสาวกานดา  นาดี) 
           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
             ผู้รายงาน 


