
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
................................................... 

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใส,ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่ และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ลงวันที่ ๑2 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ประกอบกับประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   ลงวันที่ ๑2 กุมภาพันธ์ ๒๕61  เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ จึงขอรายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕61 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปัจจัย
สนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินการ นั้น 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 

                                                                                           
(นายอานนท์ หาญสูงเนิน) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รปัชั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไมไ้ผ่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน 
1.1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการ

เ รี ย น รู้ แ ล ะป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ด าเนินโครงการอบรมเพ่ิมพูนทักษะและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างอบต.หนองไม้ไผ่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 
 ด าเนินการ  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ  
1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่ 
เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา 
การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าปี 
๒๕61  
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 
 

 1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธี
ร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี ้
1  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 
2.  ร่วมกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙  5 ธันวาคม 2560 
3.  ร่วมกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561 
4.  ร่วมกิจกรรมสดุดีท้าวสุรนารี องค์ประจ าอ าเภอหนองบุญมาก 
ประจ าปี ๒๕61 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

๕.  ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 
๖.  จัดกิจกรรม/โครงการวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 
 

จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างต้นแบบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 
  ด าเนินการ  
  ไมไ่ด้ด าเนินการ 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปฏิบัติ
ตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/
ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติด
ประกาศ, การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้างต้นแบบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

2. รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 

 ด าเนินการ   3  ช่องทาง 
     1.  ร้องเรียนผ่านทางเว็บบอร์ด เว็บไซต์ของอบต. 
www.Nongmaiphai.go.th 
     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายกอบต. 
     3.  ร้องเรียนผ่านทางกล่องรับฟังความคิดเห็น 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจ าเดือน 
ทุกเดือน 

 ด าเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของอบต.หนองไม้ไผ่
จ านวน  12  ครั้ง 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

3. เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร่ ง แ ก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

 ด าเนินการ  
     ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ 
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 
 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้
ที่เก่ียวข้อง 

 ด าเนินการ  
     ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบทุกครั้งที่มีการด าเนินการ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 
 

 ด าเนินการ  
     จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4 .1  ส่ ง เ ส ริ มก า รปร ะพฤติ ตนต าม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
งานวินัย เช่น การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องอบต.หนองไม้ไผ่ 
 

 ด าเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน 
     -แผ่นผับสรุปการด าเนินการทางวินัย 
     -ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์ 
อบต.หนองไม้ไผ่ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 
4.2 น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง
ข้อมูลข่ าวสารเ พ่ือลดการทุจริ ตและ
ประพฤติมิ ชอบ เป็ นการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

  



 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่ มีความ
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และ
ท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้
ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของอบต.หนองไม้ไผ่ ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงท ี

 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของอบต.หนองไม้ไผ่ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตาม
แผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ  

  ปัญหาอุปสรรค 
1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้ 

       เป็นรูปธรรม 
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  

  ข้อเสนอแนะ  
ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 

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

การป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 
3. จดัให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา 

ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ 
 

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รายงาน 
                                                (นางสาวทัดดาว บุญวาสนา) 
                                          วันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 
หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต คอรัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   เช่น ส าเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ 


