
รายงานผลการดาํเนินการแผนการส�งเสรมิวนัิย คณุธรรม จรยิธรรม และการป�องกนัการทจุรติ คอร �รปัชัน่
องค �การบรหิารส�วนตาํบลหนองหลกั อาํเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔

ประเด็นยทุธศาสตร � โครงการ/กจิกรรม ผลการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2๕๖๔
๑.มาตรฐานที่ 1 พึงดาํรงตน
ให�มัน่อยู�ในศลีธรรม ปฏบิตัิ
หน�าทีด่ �วยความซือ่สตัย �สจุรติ
เสยีสละ และมีความรบัผิดชอบ

1.1 สร�างจติสาํนึกและ
ส�งเสรมิการเรยีนรู �และ

ปฏบิตัติามหลกัคณุธรรม
จรยิธรรมในการ

ปฏบิตัริาชการ

1.1.1) โครงการส�งเสรมิ
คณุธรรมและความโปร�งใส
ในการดาํเนินงานของอปท.
ประจาํปี2๕๖๔

1.1.2) โครงการถวายเทยีน
พรรษาประจาํปี 2๕๖๔ เพื่อ
ส�งเสรมิพระพทุธศาสนา
ถวายวดัในพืน้ทีต่าํบลธรรมา
มลู

-ดาํเนินโครงการจดัฝึกอบรมให�
ความรู �แก�ผู �บรหิาร และพนักงาน
เทศบาลและร�วมฟังเทศสวดมนต �
และถวายอาหารแด�พระสงฆ �

-ดาํเนินโครงการโดยมีการแห�เทยีน
พรรษา เพื่อนําไปถวายวดัในเขต
องค �การบรหิารส�วนตาํบลหนองหลกั
ทาํพิธถีวายเทยีนพรรษา

1.1.3) การส�งเสรมิสนับสนุน
ให�จดักจิกรรม/โครงการวนั
สาํคญัทางศาสนาและเข �า
ร�วมพิธรํีาลกึวนัสาํคญัของ
ชาติ

ดาํเนินกจิกรรม/โครงการวนัสาํคญั
ทางศาสนาและเชญิชวนร�วมพิธี
รําลกึวนัสาํคญัของชาติ ดงันี้
1. ร�วมพิธวีางพวงมาลา เน่ืองในวนั
ปิยมหาราช
2. ร�วมกจิกรรม/พิธตี�าง ๆ ทีท่าง
ราชการกําหนด
4. ร�วมพิธถีวายสตัย �ปฏญิาณเพื่อ
เป็นข �าราชการทีด่ี
7. จดักจิกรรม/โครงการวนัผู �สงูอายุ
 ดาํเนินการ
ไม�ได �ดาํเนินการ



1.2 ประชาสมัพนัธ �เชดิชู
ความดี ความซือ่สตัย �สจุรติ
ในการปฏบิตัริาชการ

1.2.1) ประชาสมัพนัธ �เชดิชคูวามดี
ความซือ่สตัย �สจุรติในการปฏบิตัิ
ราชการ/กจิกรรมและเป็น
แบบอย�างทีด่แีก�ผู �ร�วมงาน
คดัเลอืกพนักงานส�วนตาํบล
ลกูจ �างประจาํ และพนักงานจ �าง
ดเีด�น

 ดาํเนินการ
ไม�ได �ดาํเนินการ
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1.2.2) ประชาสมัพนัธ �ให �พนักงาน
ส�วนตาํบลลกูจ �างประจาํและ
พนักงานจ �างปฏบิตัดิ �วยความ
ซือ่สตัย �สจุรติตระหนักถงึบทบาท
ภารกจิหน�าทีข่องตน/ศกัดิศ์รขีอง
การปฏบิตัหิน�าทีร่าชการและ
ต�อต �านการทจุรติ เช�น การตดิ
ประกาศ,การจดัทาํบอร �ด
ประชาสมัพนัธ �

ดาํเนินการประชาสมัพนัธ �การ
ป�องกนัการทจุรติและประพฤตไิม�
ชอบของข�าราชการ
 ดาํเนินการ

ประชาสมัพนัธ �โดยการจดัทาํ
เอกสารแผ�นพบั
ไม�ได �ดาํเนินการ

๒.มาตรฐานที่ 2 พึงปฏบิตัิ
หน�าทีอ่ย�างเปิดเผย โปร�งใส
พร�อมให�ตรวจสอบได�
ป�องกนัและปราบปรามการ

2.2.1) ดาํเนินการจดัทาํช�องทาง
การเรยีนต�าง ๆ และเผยแพร�
ประชาสมัพนัธ �ให �ประชาชนทราบ
ถงึช�องทางและหน�วยงานที่

จดัทาํช�องทางการร �องเรยีนต�าง ๆ
และเผยแพร�ประชาสมัพนัธ �ให �
ประชาชนทราบถงึช�องทางและ
วธิกีารร �องเรยีน



ทจุรติ
2.1 ประชาสมัพนัธ �ผ�านสือ่ต�าง
ๆ เพื่อป�องกนัการทจุรติและ
ประพฤตมิิชอบของข�าราชการ
2.2 พฒันาช�องทางในการแจ �ง
เบาะแสให�สะดวกหลากหลาย
และปลอดภยั

รบัผิดชอบ  ดาํเนิน 3 ช�องทาง
1. ร �องเรยีนโดยการทาํเป็น
หนังสอืส�งมาทีท่ีท่าํการ

2. ร �องเรยีนทางโทรศพัท �
3. ร �องเรยีนผ�านทางเว็บไซต �อบต
ไม�ได �ดาํเนินการ

๓.มาตรฐานที่ 3 พึงให �บรกิาร
ด �วยความเสมอภาค สะดวก
รวดเร็ว มีอธัยาศยัไมตรี โดย
ยดึประโยชน �ของประชาชน
เป็นหลกัด �วยความโปร�งใส
ตรวจสอบได�3.1 ลดมลูเหตุ
ของโอกาสทีจ่ะเก็ดความ
เสยีหายและขนาดของความ
เสยีหายทีจ่ะเก็ดขึน้ในอนาคต
ให�อยู�ในระดบัทีย่อมรบัได �
ควบคมุได � และตรวจสอบได�

3.1.1) กลุ�มงานตรวจสอบภายใน
ดาํเนินการจดัทาํแผนปฏบิตังิาน
เพื่อดาํเนินตรวจสอบภายในองค �กร

 ดาํเนินการ
ดาํเนินการจดัทาํแผนควบคมุ

ภายในและบรหิารความเสีย่ง และ
การควบคมุภายในและบรหิารความ
เสีย่ง
ไม�ได �ดาํเนินการ

3.1.2) ชีแ้จงแนวทางในการ
จดัซือ้จดัจ �างให �กบัเจ �าหน�าทีใ่น
สงักดัและผู �ทีเ่กีย่วข �อง

 ดาํเนินการ
ประชมุชีแ้จงขัน้ตอนวธิกีารการ

จดัซือ้จดัจ �างให �ทกุคนได�ทราบทกุ
ครัง้ทีม่ีการดาํเนินการ
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4. มาตรฐานที่ 4 พึงปฏบิตัหิน�าที่
โดยยดึผลสมัฤทธิข์องงานอย�าง
คุ �มค�า

4.1 ส�งเสรมิการประพฤตติน
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ
บคุลากรในหน�วยงาน

4.1.1) จดัทาํมาตรฐานทาง
จรยิธรรมและข�อบงัคบัว�าด �วย
จรรยาข�าราชการ

 ดาํเนินการ
จดัทาํข �อบงัคบัว�าด �วยจรรยา

ข�าราชการและเผยแพร�ให �ทกุคน
ถอืปฏบิตัิ
ไม�ได �ดาํเนินการ

๕.มาตรฐานที่ 5 พึงพฒันาทกัษะ
ความรู � ความสามารถ ของตนเอง
ให�ทนัสมยัอยู�เสมอหมายถงึ การ
พฒันาตนเอง ดงันี้
๕.๑ นําระบบอเิล็กทรอนิกส �มาใช �
ทางข �อมลูข�าวสารเพื่อลดการ
ทจุรติและประพฤตมิิชอบเป็นการ
ป�องกนัการปราบปรามการทจุรติ

4.2.1) เผยแพร�/ประชาสมัพนัธ �
ให �ความรู �เกีย่วกบังานในหน�าที่
ของงานวนัิย เช�น การดาํเนินการ
ทางวนัิย อทุธรรณ � ร �องเรยีน
ระบบคณุธรรม จรยิธรรม จรรยา
ข�าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซด �
เทศบาล

 ดาํเนินการ
เผยแพร�ประชาสมัพนัธ �ให �

บคุลากรได�ทราบเกีย่วกบัการ
ดาํเนินการทางวนัิย การอทุธรณ �
ร �องทกุข �ฯ ดงันี้

- ชีแ้จงในการประชมุ
ประจาํเดอืน

- แผ�นผบัสรปุการ
ดาํเนินการทางวนัิย

- ประชาสมัพนัธ �ระเบยีบที่
เกีย่วข �องผ�านทางเว็บไซด �
เทศบาลฯ

ไม�ได �ดาํเนินการ




