
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม   อ ำเภอชัยบำดำล   จังหวัดลพบุรี  
ที ่   สป        / 2563    วันที่      1   ธันวำคม  2563 
เรื่อง แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรวำงแผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำร

ทุจริต คอร์รัปชั่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

ด้วยส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  ได้จัดท ำแบบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรวำงแผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำโสม อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี  ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. 2563   ดัง
รำยละเอียดแนบท้ำยบันทึกข้อควำมฉบับนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 

                                 
     ( นำงสำวดำรำพร   โพนเงิน  ) 
               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 
 ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล........เพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ…… 

 
             (ลงชื่อ)                 

                                      ( นำงสำวทศพร   เดชรักษำ ) 
               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำส ำนักปลัด 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล..................เพ่ือโปรดทำบและพิจำรณำ..................................... 
 

             (ลงชื่อ)                 
                                      ( นำงสำวทศพร   เดชรักษำ ) 

                         ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ................................ทรำบ........................................................  
       

      (ลงชื่อ)    
               ( นำยสมทรง     ช้ำงชนะ ) 

                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 
 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
................................................... 

  ตำมที่ได้มีประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม เรื่อง นโยบำยคุณธรรม จริยธรรม, 
ข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสมว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ประกอบกับประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่
ชัดเจนและเป็นสำกลเป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของบุคลำกรทุกคน และเพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำลอันจะท ำให้ประชำชนเกิดควำมม่ันใจศรัทธำและไว้วำงใจในกำร
บริหำรงำนภำครัฐ ไปแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำโสม  อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นไปตำมแผนฯที่ได้ประกำศไว้ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลปริก จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕63 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหำอุปสรรค 
ในกำรด ำเนินกำร นั้น 
  

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วไป 

   ประกำศ ณ วันที่   1   เดือน ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕63    
    
                                       

( นำยสมทรง   ช้ำงชนะ ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  
คุณธรรม จริยธรรมและ สร้าง
วินัยแก่ทุกภาคส่วน 

1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและส่งเสริมกำร
เรี ย น รู้ แ ล ะป ฏิ บั ติ ต ำม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

 

1.1.1) โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น  กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำก
กำรเข้ำร่วมโครงกำรไปปรับใช้ในกำรด ำเนินงำน  สำมำรถเข้ำถึง
ประชำชนเพ่ือรับฟังปัญหำควำมต้องกำรและน ำข้อมูลมำปรับปรุงแก้ไข
ในกำรด ำเนินกำร ได้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของประชำชน เปิด
โอกำสให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นร่วมกันในกำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ  
พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ประชำชนในเขตต ำบลนำโสม   ทั้ง  6  
ชุมชน  
 
 ด ำเนินกำร  

 ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 
1.1.2) โครงกำรฝึกอบรมพ่ึงตนเองตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด ำเนินโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง กำรน ำแนวทำงปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชีวิตประจ ำวัน  ฯ ส่ งเสริม
ประชำชนต ำบลนำโสม คณะผู้บริหำร พนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำโสม ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป  ประชำชนในเขตต ำบลนำโสม 
 
 ด ำเนินกำร  
 ไม่ได้ด ำเนินกำร 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

 1.1.3) โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำล”เข้ำพรรษำ” 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ถวำยวัดในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล               
นำโสม 

 ด ำเนินโครงกำรประเพณี 

1.1.4)  กำรส่งเสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/โครงกำรวันส ำคัญทำง
ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  
 

ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 
   ด ำเนินกำร 
    ไม่ได้ด ำเนินกำร  
-เนื่องจำกติดสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019                  
( Covid-19 ) 

1.2   ประชำสัมพันธ์เชิดชูควำมด ีควำม
ซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

1.2.1) ประชำสัมพันธ์เชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติ
รำชกำร/กิจกรรมและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ร่วมงำน คัดเลือกพนักงำน
ส่วนต ำบลลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงดีเด่น 

  ด ำเนินกำร  
  ไม่ได้ด ำเนินกำร 

2.รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เพ่ือ
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้ำรำชกำร 
2.2) พัฒนำช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสให้
สะดวกหลำกหลำยและปลอดภัย 
 

2.2.1)  ด ำเนินกำรจัดท ำช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำง ๆ และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงช่องทำงและหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 

จัดท ำช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำง ๆ และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงช่องทำงและวิธีกำร
ร้องเรียน 

 ด ำเนินกำร   3  ช่องทำง 
     1.  ร้องเรียนโดยกำรท ำเป็นหนังสือส่งมำที่ที่ท ำกำร 
ทต.สูงเนิน 
     2.  ร้องเรียนทำงโทรศัพท ์
     3.  ร้องเรียนผ่ำนทำงเว็ปไซด์ อบต.นำโสม 
 ไม่ได้ด ำเนินกำร 
 

3.เส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร่ ง แ ก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

3.1.1) มีกำรประชุมติดตำมงำน ของเจ้ำหน้ำที่เป็นประจ ำเดือน  ด ำเนินกำร  
     มีประชุมติดตำมงำน ระหว่ำงผู้บริหำรกับหัวหน้ำส่วน



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกำสที่จะเกิดควำม
เสียหำยและขนำดของควำมเสียหำยที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 

ทุกเดือน รำชกำร ระหว่ำงหัวหน้ำส่วนรำชกำรกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 
และระหว่ำงผู้บริหำรงำนกับบุคลำกรของ อบต.นำโสม 
 ไม่ได้ด ำเนินกำร 
 
 
 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4 .1  ส่ ง เส ริ ม ก ำรป ระพ ฤ ติ ต น ต ำม
มำตรฐำนจรรยำบรรณของบุคลำกรใน
หน่วยงำน 

4.1.1) จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมและข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำร 
 

 ด ำเนินกำร  
     จัดท ำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไม่ได้ด ำเนินกำร 
 

4.2 น ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ทำง
ข้อมู ลข่ ำวสำรเพ่ือลดกำรทุ จริตและ
ประพฤติมิ ชอบ เป็ นกำรป้ องกันกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของ
งำนวินัย เช่น กำรด ำเนินกำรทำงวินัย อุทธรณ์  ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยำข้ำรำชกำร ฯลฯ ทำงเว็ปไซด์   อบต.นำโสม 
 

 ด ำเนินกำร  
     เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรได้ทรำบเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในกำรประชุมประจ ำเดือน 
     -แผ่นผับสรุปกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
     -ประชำสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่ำนทำงเว็ปไซด์ 
อบต.นำโสม 
 ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 4.2.2) เผยแพร่ / ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของ
งำนวินัย เช่น กำรด ำเนินกำรทำงวินัย อุทธรณ์  ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยำข้ำรำชกำร ฯลฯ ทำงเว็ปไซด์ องค์กำร

 ด ำเนินกำร  
     เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรได้ทรำบเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในกำรประชุมประจ ำเดือน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

บริหำรส่วนต ำบลนำโสม 
 

     -แผ่นผับสรุปกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
     -ประชำสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่ำนทำงเว็ปไซด์ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 
 ไม่ได้ด ำเนินกำร 
 
 



 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำโสม มีควำมโปร่งใส และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง กำร
ให้บริกำรมีคุณภำพมำกขึ้น และท ำให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทรำบ
ปัญหำ อุปสรรคและน ำมำใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนส ำหรับกำรป้องกันกำรทุจริตล่วงหน้ำหรือแก้ไขปัญหำได้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ให้ควำมส ำคัญกับ

กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  กำรประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริม
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนงำนตำมแผน และเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง  

2. พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ให้ควำม
ร่วมมือกำรด ำเนินกำรในแต่ละกิจกรรมตำมแผนฯ และมีควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรตำม
แผนฯ  
  ปัญหำอุปสรรค 

1. ขำดเจ้ำหน้ำที่หรือผู้รับผิดชอบงำนโดยตรงและไม่มีควำมรู้ในกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อน
แผนให้เป็นรูปธรรม 

2. ขำดกำรสนับสนุนงบประมำณที่ใช้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ  
  ข้อเสนอแนะ  

1. ส ำหรับกำรปรับปรุงแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เห็นควรด ำเนินกำรดังนี้ 
- พิจำรณำสนับสนุนงบประมำณส ำหรับด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเสริมเสร้ำงคุณธรรม

และกำรป้องกนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้มำกกว่ำนี้ 
- จดัให้มีกำรประชุมชี้แจงแนะน ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือหำ 

ผู้เชี่ยวชำญในกำรส่งเสริมกิจกรรม/โครงกำร มำให้ควำมรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ชำติวำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส่วนรำชกำร ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม  

   
 
  ลงชื่อ      
                                                      ( นำยสมทรง   ช้ำงชนะ ) 
                                          วันที่  1  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  2563 
 
หมายเหตุ :   รำยละเอียดเอกสำร/หลักฐำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำร
ป้องกันกำรทุจริต คอรัปชั่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เช่น ส ำเนำหนังสือ/โครงกำร/รูปถ่ำย ฯลฯ 


