
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๘326 
ท่ี   ปจ 71901/    วันท่ี   30   กันยายน   2564  
เรื่อง    รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ดำเนินการจัดทำประกาศ เรื ่อง นโยบาย 
คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕58 ลงวันที่ 7 
มกราคม 2558 เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชน
ท่ัวไป  นั้น 
  พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผน
ดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 
 
 

(จ่าเอกจรินทร์  ออมทรัพย์วัฒนา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าท่ี  

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 
 

 
 

- ทราบ และดำเนินการประกาศให้ทราบท่ัวกัน 
 
 
 

                  (จ่าเอกจรินทร์  ออมทรัพย์วัฒนา) 
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าท่ี  
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 

 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
................................................... 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ดำเนินการจัดทำประกาศ เรื ่อง นโยบาย 
คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกไม้ลายว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2561 เพื่อเป็นกรอบมาตรฐาน
ในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ให้มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไป  นั้น 

  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย จึงขอรายงานผลการ
ดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค  

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 

ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 

 
      (จ่าเอกจรินทร์  ออมทรัพย์วัฒนา) 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าท่ี  
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอโคกไม้ลาย  จังหวัดปราจีนบุรี   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 
ปี พ.ศ. 2564 

1. ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
    1.1 สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการ
เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
 

1.1.1) โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน ประจำปี 2564  
การดำเนินโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับ
ใช้ในการดำเนินงาน สามารถเข้าถึงประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ
และนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการ ได้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

ดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน คณะ
ผู ้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล   
และพนักงานจ้างทั่วไป ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลทั้ง 7 หมู่บ้าน 
 ดำเนินการ  
 

1.1.2) โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาการเรียนรู้ ประจำปี 
2564 

ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ฯ และเดินทางเข้าไป
ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจ คณะผู ้บริหาร พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานจ้างทั่วไป  ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบล  
 ไม่ได้ดำเนนิการ 

 1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื ่องในเทศกาล”เข้าพรรษา” 
ประจำปี พ.ศ. 2564 แห่เทียนพรรษา ถวายวัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกไม้ลาย 

ดำเนินโครงการประเพณี 

1.1.4) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคญัทางศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ดำเนินกิจกรรม/โครงการ 
   ดำเนินการ  
-โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
-โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 
ปี พ.ศ. 2564 

     1.2 ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตยส์ุจริต
ในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพนัธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตยส์ุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเปน็แบบอยา่งที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน 
คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจา้งดีเด่น 

  ดำเนินการ  

2. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
     2.1 ประชาสัมพันธผ์่านสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
     2.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวก
หลากหลายและปลอดภัย 

2.2.1) ดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและ
หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 

จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 
 ดำเนินการ   
 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต 
     3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได ้

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เปน็ประจำเดือน
ทุกเดือน 

 ดำเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหวา่งผูบ้ริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหนา้ส่วนราชการกับผู้ใต้บงัคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากร 

4. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
     4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากรในหนว่ยงาน 

4.1.1) จัดทำมาตรฐานทางจรยิธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 
 

 ดำเนินการ  
     จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่
ให้ทุกคนถือปฏิบัติ 

     4.2 นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสาร
เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ของงานวินัยทางเว็ปไซด์ 

 ดำเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเก่ียวกับ
การดำเนินการทางวนิัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ ในการ
ประชุมประจำเดือน แผน่ผบัสรปุการดำเนนิการทางวินัย 
และทางเว็ปไซด ์
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลโคกไม้ลาย มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การ
ให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบ
ปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลปริก ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
 
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
 1. ปัจจัยสนับสนุน 
     1.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
      1.2 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการ
ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ  
 2. ปัญหาอุปสรรค 
     2.1 ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้
เป็นรูปธรรม 
       2.2 ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  
 3. ข้อเสนอแนะ  
     3.1 สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
     3.2 กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
     3.3 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและการ
ป้องกนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 
     3.4 จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญใน
การส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล    
โคกไม้ลาย  
   
 

  (ลงชื่อ)           
            (จ่าเอกจรินทร์  ออมทรัพย์วัฒนา) 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าท่ี  
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
           วันท่ี  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ : รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต คอรัปช่ัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่น สำเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ 


