
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม

และป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

...................................................

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลง

วันท่ี 22 มกราคม 2562, ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.

ศ.๒๕62 และนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก 22 มกราคม 2562

ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์การบริหารส่วนตําบล

ด่านนอก 22 มกราคม ๒๕62 เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็น

เครื่องมือกํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว

นั้น

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลด่านนอก อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหาร

ส่วนตําบลด่านนอก จึงขอรายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม

และป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕62 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปัจจัยสนับสนุน

ปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินการ นั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป

ประกาศ ณ วันท่ี 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก



แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานปี พ.ศ. 2562

1. ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน
1.1 สร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการ

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

1.1.1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปี 2562 เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปี 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก อําเภอ
ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน

 ดําเนินการ
 ไม่ได้ดําเนินการ

1.1.2) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทาง

ศาสนาและเข้าร่วมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ

ดําเนินกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ ดังนี้
1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
2. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2561
3. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2562
4. จัดกิจกรรมสวดมนต์ น่ังสมาธิ เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อม
บําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
5. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การเข้าวัดทําบุญใน
เทศกาลต่าง ๆ



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานปี พ.ศ. 2562

6. ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่ง เสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
7. จัดกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
8. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี
9. ร่วมกิจกรรมวันจักรี 6 เมษายน
10. ร่วมกิจกรรมวันพ่อ 28 กรกฎาคม
11. กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
12. กิจกรรมจิตอาสาเราทําความดี
 ดําเนินการ
 ไม่ได้ดําเนินการ

1.2 ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ

ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน

ส่วนตําบลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างดีเด่น

 ดําเนินการ
 ไม่ไดด้ําเนินการ

2. รวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ข้าราชการ

2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้

สะดวกหลากหลายและปลอดภัย

2.1.1) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหน้าท่ีของตน/ศักด์ิศรีของการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและต่อต้าน
การทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์

ดําเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ
 ดําเนินการ

ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทําเอกสารแผ่นพับ
 ไม่ได้ดําเนินการ

2.2.1) ดําเนินการจัดทําช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

จัดทําช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานปี พ.ศ. 2562

 ดําเนินการ 3 ช่องทาง
1. ร้องเรียนโดยการทําเป็นหนังสือส่งมาท่ีท่ีทําการ

อบต.ปริก
2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก อบต.
3. ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.ด่านนอก

 ไม่ได้ดําเนินการ
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

เสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ

ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจําเดือน

ทุกเดือน

 ดําเนินการ
มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน

ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.ด่านนอก
จํานวน 12 ครั้ง
 ไม่ได้ดําเนินการ

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือ

ดําเนินการตรวจสอบภายในองค์กร

 ดําเนินการ
ดําเนินการจัดทําแผนควบคุมภายในและบริหารความ

เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง ระดับองค์กรแบบ
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3
 ไม่ได้ดําเนินการ

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดและผู้

ท่ีเกี่ยวข้อง

 ดําเนินการ
ประชุมช้ีแจงข้ันตอนวิธีการการจัดซ้ือจัดจ้างให้ทุกคน

ได้ทราบทุกครั้งที่มีการดําเนินการ
 ไม่ได้ดําเนินการ



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานปี พ.ศ. 2562

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการ

 ดําเนินการ
จัดทําข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้

ทุกคนถือปฏิบัติ
 ไม่ได้ดําเนินการ

4.2 นําระบบอิ เ ล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง

ข้อมูล ข่าวสารเพื่ อลดการทุจริตและ

ประพฤติ มิชอบเ ป็นการ ป้อง กันการ

ปราบปรามการทุจริต

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับงานในหน้าท่ีของ

งานวินัย เช่น การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์ อบต.ด่านนอก

 ดําเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเก่ียวกับ

การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้
-ชี้แจงในการประชุมประจําเดือน
-แผ่นผับสรุปการดําเนินการทางวินัย
-ประชาสัมพันธ์ระเบียบท่ีเก่ียวข้องผ่านทางเว็ปไซด์

อบต.ด่านนอก
 ไม่ได้ดําเนินการ




	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

