
 
รายงานผลการด าเนินการ 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม          
และป้องกันการทุจริต                                                                                                                        

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

ของ 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

อ าเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 



ค าน า 

   

             รายงานผลการด าเนินการมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบทของการส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและคุณภาพการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
คอก โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับมาตรการเชิงบวกในการป้องกันปัญหาการกระท าผิดวินัย แผนการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปทุกๆปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางหลัก
ในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อันจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์     
พันธกิจ และเป้าหมายการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก รวมท้ังการมีส่วนร่วมในความส าเร็จตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐท่ีได้ก าหนดไว้อีกด้วย 
 

         ส านักปลัด 
              องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



แบบรายงานการด าเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต                                                                                                                       

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑ . ป ลู ก จิ ต ส า นึ ก  ค่ า นิ ย ม 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

๑. การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการ วันส าคัญทางศาสนา และ
เข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการ วันส าคัญ
ทางศาสนา และเข้าร่วม พิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี ้
๑.ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
๒. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 
๓. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การเข้าวัดท าบุญใน
เทศกาลต่าง ๆ 
๔. จัดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ท่าน้ า วัดทุ่งเข็น 
/   ด าเนินการ 
    ไม่ได้ด าเนินการ 

 ๒. จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดี ในการต่อต้านการทุจริต  

ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดี ในการ
ต่อต้านการทุจริต ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ในวันท่ี 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
/   ด าเนินการ 
    ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 



- ๒ – 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 

๑. มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าท่ีเป็นประจ าทุกเดือน 
เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายและขนาดของความ 
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้ 
 

ด าเนินการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าท่ีเป็นประจ าทุกเดือน  
/   ด าเนินการ 
    ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 ๒. หน่วยงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 
เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหาย
ท่ีจะเกิดขึ้นใน 
อนาคตให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้ 
 

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อด าเนินการตรวจสอบภายใน
องค์กร 
/   ด าเนินการ 
    ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 ๓. ช้ีแจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการช้ีแจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าท่ีใน
สังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
/   ด าเนินการ 
    ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

 

 

 



- ๓ - 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

๑. จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
เพื่อส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ด าเนินการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการเพื่อส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน 
 /   ด าเนินการ 
    ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 ๒. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของงานวนิัย 
เช่น การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาข้าราชการ 
      เพื่อให้ทราบข้าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ 

ด าเนินการการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ในหน้าท่ีของงานวินัย เช่น การด าเนินการทางวินยั อุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ 
 /  ด าเนินการ 
     ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 



-๔- 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก มีความ
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้ บริการมีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาประกอบใช้การจัดท าแผนส าหรับการ
ป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกให้
เป็นท่ียอมรับ และเช่ือถือ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
 

  ปัจจัยสนับสนนุ/ปัญหาอปุสรรค 
  ปัจจัยสนับสนุน 

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ให้ความส่งเสริมกับการ 
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน และ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

๒. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือด าเนินการในแต่ละ 
กิจกรรมตามแผน และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผน 
  ปัญหาอุปสรรค 

๑. ขาดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคล่ือน 
แผนให้เป็นรูปธรรม 

๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ก าหนดให้การระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ 
๒. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

และการป้องกันการทุจริตให้มากกว่านี้ 
       ๓. จัดให้มีการประชุมช้ีแจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าท่ี หรือหาผู้เช่ียวชาญในการ
ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
 
       (ลงช่ือ)    ปาริชาติ   เจริญศิลป์     ผู้รายงาน 
              (นางสาวปาริชาติ  เจริญศิลป์) 
              รายงานผลวันท่ี  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
  



 

 


