
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563                            
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ได้จัดท าแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ระยะ 3 ปี  พ.ศ. 2561-2563  
เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจใน
การบริหารงานภาครัฐ และประกาศใช้แผนฯ  เมื่อวันที่  9  มกราคม 2561  นั้น 
 

  บัดนี้ ระยะเวลาการด าเนินการตามแผนฯ ได้เสร็จสิ้นระยะเวลาปีงบประมาณแล้ว จึงขอ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ประจ าปี 2563  ดังนี้  
 1.  ผลการด าเนินกิจกรรม   แยกเป็น  4  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน     จ านวน  
2  กิจกรรม 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสรา้งวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการปอ้งกันการ
ทุจริต     จ านวน  3  กิจกรรม 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต จ านวน  2  กิจกรรม 

4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต จ านวน  4  กิจกรรม   

ผลการด าเนินการปรากฏว่าค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาก เกินกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ประจ าปี 2563 (รายละเอียดแนบ
ท้ายบันทึก) 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา          

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม 

จริยธรรมและการสร้างวินัยแก่ทกุ
ภาคส่วน 

ไม่มี อบต.หนองสรวง ได้รับความร่วมมือ
จากพนักงานทุกส่วนงาน ในการปฏิบัติ
ตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างดีย่ิง มีการ
เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่พนกังาน 
ตามแนวทางแนะน า เห็นควรใหม้ีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัตเิกี่ยวกับปลกู
จิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่พนักงานทุกส่วน
งาน 

2 บูรณาการหน่วยงานทกุส่วนในการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 

ไม่มี ไม่มี 



ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 

กลไกการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน และถ่วงดลุการ
ใช้อ านาจของ อบต. จาก
หน่วยงานภายนอกยังมี
น้อย 
 

ควรจัดส่งผลการปฏิบัติงาน  ประกวด
ตามหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่เปิดเผย
ความโปร่งใสและความพร้อม
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอก 

4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การเสรมิสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการทจุริต 
 

ไม่มี ให้ความส าคัญกบัการประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการต่างๆ ให้มากขึ้น 

 
  ข้อเรียนเสนอและโปรดพิจารณา 
   เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่น ศรทัธา และไว้วางใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง เห็น
ควรน าผลการวิเคราะหป์ัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ไปปรบัปรุงการด าเนินงานตามแผนการ 
มาตรการ หรือโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563  และเพิ่มมาตรการในการด าเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริตเพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กรทีอ่าจก่อให้เกิดการทจุริตในรูปแบบต่างๆ 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 
      ภคอร  มาสันเทียะ 
            (นางภคอร  มาสันเทียะ) 
              หัวหน้าส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



รายงานผลการด าเนินการตามแผนการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2563 ผลการด าเนินการ 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพื่อเสรมิสร้างและเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
องค์การบรหิารส่วนต าบลให้
มีคุณธรรม และความ
รับผิดชอบในการป้องกัน
ปัญหาการทจุริต 

1. ร้อยละของบุคลากร
อบต.หนองสรวง ที่ได้
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน และประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
ท้องถ่ิน 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่
ของรัฐทกุระดบัได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2. จ านวนที่เพิ่มข้ึนของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทจุริตการปฏิบัตหิรอื
ละเว้นการปฏิบติัหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบรหิารส่วนต าบล 
 
 

ไม่เกิน 4 
เรื่อง 

ไม่มีเรือ่งร้องเรียน  



-2- 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2563 ผลการด าเนินการ 
2.บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสรมิสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทจุริต 
 

เพื่อสง่เสรมิการมสี่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทจุริต 
 

 

1. ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทาง
การแจง้เบาะแส/การ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบรหิารส่วนต าบล
(จากการส ารวจความ
คิดเห็น) 

ร้อยละ 75 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

 

2.1 ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสรมิสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

  2. ร้อยละของระดับความพึง
พอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
องค์การบรหิารส่วนต าบล
(จากการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผู้รบับริการ/
ผู้มสี่วนได้เสียกบัองค์การ
บรหิารส่วนต าบล) 

ร้อยละ 75 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2563 ผลการด าเนินการ 

  3.ร้อยละของการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัตหิรอืละเว้น
การปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 2.2ส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทจุริต 

3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

เพื่อพฒันากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อ านาจขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

1.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 

  2.ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ 
ป.ป.ช.แจ้งใหท้ราบ)  มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 
100 

ไม่มีการสอบสวนตาม
ประเด็นของ ป.ป.ช. 
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ยทุธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2563 ผลการด าเนินการ 
4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการเสรมิสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการป้องกันการทจุริต 

เพื่อพฒันาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลใน
การปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ มีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
การทจุริตและประพฤติมิชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพฒันาศักยภาพ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 85 พนักงานส่วนต าบลได้เข้า
ร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพเกี่ยวกบัการ
จัดวางระบบควบคุม
ภายในร้อยละ  100 

4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทจุริต 

  2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพฒันาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสด ุ

ร้อยละ 85 พนักงานกองคลงัได้รับ
การอบรมด้านการเงินการ
พัสดุ ร้อยละ 100 

 

  3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง
ซึ่งผ่านการพฒันาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละ 85 พนักงานส่วนต าบลได้เข้า
ร่วมการอบรมด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน ร้อยละ  100 
  4.จ านวนเรือ่ง/ข้อมลูที่น าข้ึน

เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50  

 


