รายงานผลการดาเนินการ
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลการดาเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
1. เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกภาคส่วนบริหารงาน 1.1.1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
ตามหลักธรรมาภิบาล
พระราชดาริของพ่อหลวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
1.1 ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
2562
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
1.1.2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2562
ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดาริของพ่อหลวง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

ดาเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง
วันที่
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
1.1.3 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
“ตาบลคูขาด เมืองสะอาด ปลอดขยะ”
“ตาบลคูขาด เมืองสะอาด ปลอดขยะ” โดยจัดประชุม
ผู้นาหมูบ่ ้าน ดาเนินการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
กิจกรรมรณรงค์ และกิจกรรมนาเสนอผลการดาเนินการ
คัดแยกขยะ ระหว่างวันที่ 10 และ 19 กันยายน
2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด มีผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม จานวน 105 คน และร่วมกิจกรรม
นาเสนอผลการดาเนินงาน จานวน 400 คน
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

1.1.4 การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวัน
สาคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธรี าลึกวันสาคัญของชาติ

1.3 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ
2. บูรณาการทุกส่วนราชการ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2.1 บูรณาการหน่วยงานกับองค์กรทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและปราบการทุจริต

ดาเนินกิจกรรม/โครงการวันสาคัญทางศาสนาและเชิญ
ชวนร่วมพิธีราลึกวันสาคัญของชาติ ดังนี้
1. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนือ่ งในวันปิยมหาราช
2. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562
3. เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจาปีพทุ ธศักราช 2562
4. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช
2562
5. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ประจาปีพทุ ธศักราช 2562
6. จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์แม่ลูก ประจาปี 2562
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
1.3.1 ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สจุ ริตใน  ดาเนินการ
การปฏิบัตริ าชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
 ไม่ได้ดาเนินการ
ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างดีเด่น
2.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มรี ะบบอินเตอร์เน็ตเพือ่ ทา ดาเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปราม
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ
การทุจริตภาครัฐ
 ดาเนินการ เว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทาเอกสารแผ่นพับ
 ไม่ได้ดาเนินการ

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

2.2.1 ดาเนินการจัดทาช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

จัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน
 ดาเนินการ
1. ร้องเรียนโดยทาหนังสือส่งมาที่ทาการ อบต.
คูขาด
2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
3. ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ อบต.คูขาด
4. ร้องเรียนผ่านกลุ่มไลน์ “คนตาบลคูขาด”
 ไม่ได้ดาเนินการ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานในการป้องกัน 3.1.1 มีการประชุมติดตามงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจา  ดาเนินการ
และปราบปรามการทุจริต
ทุกเดือน
มีการประชุมติดตามงาน ระหว่างผูบ้ ริหารกับหัวหน้าส่วน
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา
และขนาดของความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ใน
และระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของ อบต.คูขาด จานวน
ระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
12 ครั้ง
 ไม่ได้ดาเนินการ
3.1.2 กลุ่มงานตรวจสอบภายในดาเนินการจัดทา
 ดาเนินการ
แผนปฏิบัติงานเพื่อดาเนินการตรวจสอบภายในองค์กร
ดาเนินการจัดทาแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ระดับส่วนงานย่อย และระดับองค์กรตาม แบบ ปค.1,
ปค.4 ปค.5 และ ปค.6
 ไม่ได้ดาเนินการ
3.1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กบั เจ้าหน้าที่  ดาเนินการ
ในสังกัดและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ประชุมชี้แจงขั้นตอน วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้
ทราบทุกครัง้ ที่มกี ารดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

4. เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน
4.2 นาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูล
ข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการ
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต

4.1.1 จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วย  ดาเนินการ
จรรยาข้าราชการ
จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทกุ
คนถือปฏิบัติ
 ไม่ได้ดาเนินการ
4.2.1 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานใน  ดาเนินการ
หน้าที่ของงานวิจัย เช่น การดาเนินการทางวินัย อุทธรณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการ
ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการฯลฯ ดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯลฯ ดังนี้
ทางเว็ปไซต์ อบต.คูขาด
- ชี้แจงในการประชุมประจาเดือน
- ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านหน้าเว็ป
ไซต์ อบต.คูขาด
 ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัตงิ านของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด มีความ
โปร่งใส่ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทาให้มี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิ านอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนามาใช้ประกอบการจัดทาแผน
สาหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคูขาด ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยสนับสนุน
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน และเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. พนักงานส่วนตาบลคูขาด และพนักงานจ้างให้ความร่วมมือการดาเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนและมี
ความตระหนักเห็นความสาคัญในการดาเนินการตามแผนฯ
ปัญหาอุปสรรค
1. ขาดเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สาหรับการดาเนินงานตามแผน
ข้อเสนอแนะ
1. กาหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสาหรับดาเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต
คอร์รปั ชั่นให้มากกว่านี้
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนาในการดาเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริม
กิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้ เพื่อขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วน
ราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อองค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด
กานดา นาดี
(นางสาวกานดา นาดี)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้รายงาน

