
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ  อ ำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี 

ที ่ อด73201/         วันที ่    9  กันยำยน 2562          

เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน  วินัยคุณธรรม  จริยธรรม  และ           

          ป้องกันกำรทุจริต  ประจ ำปี งบประมำณ 2562                         
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 
  เรื่องเดิม 
  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ  ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยก ำหนดให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ จัดท ำมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่  จึงต้องมีกำรพิจำรณำร่ำงมำตรฐำนฯ  ดังกล่ำวนี้ขึ้น และด ำเนินกำรสรุปกำรประชุมและจัดท ำ
เป็นมำตรฐำนเสนอให้ผู้บริหำรพิจำรณำ และบรรจุในแผนอัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 
ประจ ำปีต่อไป นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้  คณะกรรมกำรฯ  ได้ด ำเนินกำรสรุปรำยละเอียดเพ่ือเสนอผู้บริหำรเรียบร้อยแล้ว  
โดยวัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม  มีผลต่อข้ำรำชกำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงด ำรงตน 
ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และมีควำมรับผิดชอบ 

2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติ 
หน้ำที่รำชกำรด้วยควำมอุตสำหะ เอำใจใส่ ระมัดระวังรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร อย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ 

3. เพ่ือให้ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติ 
ตนต่อเพ่ือนร่วมงำน ด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี และไม่กระท ำกำรอย่ำงใดท่ีกลั่นแกล้งกัน 

4. เพ่ือให้ข้ำรำชกำร พนักงำน  และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงต้อนรับ 
ให้ควำมสะดวก  ให้ควำมเป็นธรรม และกำรสงเครำะห์ แก่ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรเกี่ยวกับหน้ำที่ของตน  
โดยไม่ชักช้ำและด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยำม กดขี่หรือข่มแหงประชำชนผู้มำติดต่อ
รำชกำร 

5. เพ่ือให้ข้ำรำชกำร  พนักงำน  และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงพัฒนำ 
ทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลให้มีประสิทธิภำพ
ต่อไป 
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  ข้อเสนอแนะ 

   เห็นควรพิจำรณำเห็นชอบอนุมัติมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรมขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลเสอเพลอ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ือจะได้ด ำเนินกำรจัดท ำตั้งทีมงำนในกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์  ให้พนักงำนทุกคนในองค์กรมีจิตส ำนึกในกำรบริกำรประชำชน และเผยแพร่ให้ประชำชน

ทรำบ  แล้วให้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

   1.  กำรติดประกำศมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรมในส ำนักงำนเพื่อให้พนักงำนหรือ

ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำรทรำบ และเห็นได้อย่ำงชัดเจน 

   2.  กำรติดประกำศมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรมบนท ำงำนของบุคลำกรในองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล 

   3.  กำรประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

   และด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว เพื่อ

น ำมำพิจำรณำเพ่ือปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะให้ผู้บริหำรทรำบต่อไป 

 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเพ่ือได้ด ำเนินกำรต่อไป 

     

       
      (นำงสำวสุพรรษำ สำยสมคุณ) 
                                                                      หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

ว่ำทื่ ร.ท        

         (กฤดำกร  อึ่งสะกำว) 

                                                      ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 

      

                 
            (นำยสมัย  นครไพร) 

                                                        นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 

 



 
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
................................................... 

  ตามท่ีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลง
วันที่ 19 ตุลาคม  2558 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕61 และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ประกอบกับประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบล เสอเพลอเพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของ
บุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท า ให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ จึงขอรายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562  พร้อมกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค ในการด าเนินการ นั้น 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
      

                                                             
   (นายสมัย  นครไพร) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธาน ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
มาตรการ/ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

1.ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

1.1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการ
เรี ย น รู้ แ ล ะป ฏิ บั ติ ต าม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 

 ด าเนินการ  

         

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุบุคลากร อบต.เสอเพลอ 
เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา 
การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.
เสอเพลอ ให้แก่  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยได้จัดโครงการ/
กิจกรรมลานบุญลานธรรม 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 
 
 

 1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 
 

ด าเนินโครงการ 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญและ
เข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
1  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 
2.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่  9 
3.  จัดกิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม นั่งสมาธิ เนื่องในวันส าคัญ



มาตรการ/ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

ทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อม
บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
4.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การเข้าวัดท าบุญใน
เทศกาลต่าง ๆ  
5. ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่ งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
6.  จัดกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
7.  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
8.  ร่วมกิจกรรมวันจักรี  
9.  ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล  
10.  จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์ยกย่องพนักงานดีเด่น ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 
 

  ด าเนินการ  
  ไมไ่ดด้ าเนินการ 

2.รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้าน
การทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ 
 ด าเนินการ  
      ประชาสัมพันธ์โดยการจัดท าเอกสารแผ่นพับ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 

 ด าเนินการ   3  ช่องทาง 
     1.  ร้องเรียนโดยการท าเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ท าการ 
อบต.เสอเพลอ 
     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก อบต. 
     3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.เสอเพลอ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

3.เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต 
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจ าเดือน 
ทุกเดือน 

 ด าเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.เสอเพลอ 
จ านวน  12  ครั้ง 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

 ด าเนินการ  
     ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ป.ค.4 ป.ค.5 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ 
ป.ค.1,ป.ค.6 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้
ที่เก่ียวข้อง 

 ด าเนินการ  
     ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบทุกครั้งที่มีการด าเนินการ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4 .1  ส่ ง เส ริ ม ก ารป ระพ ฤ ติ ต น ต าม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 
 
 

 ด าเนินการ  
     จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 

4.2 น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง
ข้อมู ลข่ าวสารเพ่ือลดการทุ จริตและ
ประพฤติมิ ชอบ เป็ นการป้ องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงาน
วินัย เช่น การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์ อบต.เสอเพลอ 
 

 ด าเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน 
     -แผ่นผับสรุปการด าเนินการทางวินัย 
     -ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์ 
อบต.เสอเพลอ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 
 


