
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 

เรื่อง  รายงานผลการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
............................................. 

  ตามท่ีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  ประจ าปี ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๑  เพ่ือสร้างความโปร่งใสมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นสากล  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน  และเพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจใน
การบริหารงานภาครัฐ 

  บัดนี้  ครบรอบการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
ประจ าปี  ๒๕๖๑ แล้ว  จึงขอรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว  พร้อมกับข้อเสนอแนะ  ปัจจัยสนับสนุน  ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการ  แนบท้ายประกาศนี้   

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
 
   ประกาศ  ณ   วันที่    ๑   เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
(นายวิมล  วันนาพ่อ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 
 

 



 

แบบรายงานผลการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 

 
มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม 
 
 
 
 
 

-  จัดท าประกาศเก่ียวกับนโยบาย  คุณธรรม  จริยธรรม 
-  จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
-  จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
-  จัดท าแผนการเริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และการป้องกัน
การทุจริต 
- ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา และประเพณี เช่น  วันเข้าพรรษา  วันอาสาฬหบูชา  
วันวิสาขบูชาเป็นต้น 
 

๒. การมีจิตส านึกที่  ซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบ 
 

-  จัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
-  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร 
 

๓. การให้บริการประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จดัท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนช่วงพัก
เที่ยง 
-  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
  ๑. ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ 
  ๒. ทางไปรษณีย์  :  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด   
หมู่ที่ ๑  ต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐   
  ๓. ทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๒๐๕-๗๒๒๔ 
  ๔. ทางเว็บไซต์  www.yodchad.go.th 
  ๕. ทาง  Facebook  : อบต.ยอดชาด 
  ๖. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  :  yodchad2555@gmail.com 
  ๗. ทางตู้แสดงความคิดเห็น 
  ๘. ทางโทรศัพท์นายก อบต. หมายเลข  ๐๖-๕๒๗๙-๕๓๔๕ 
- การบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
- การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
- การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  โรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีป้าย 
- การขออนุญาตก่อสร้าง 

๔. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  ไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล ผ่านทาง
เว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  และหนังสือแจ้งเวียน 
 
 
 
 
 



-๒- 
มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม 

๕. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษา
มาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

-  จัดท าประกาศก าหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
-  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 
-  จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

๖. การยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
 

-  จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
-  ส่งเสริมการแต่งกายการปฏิบัติราชการสีกากีทุกวันจันทร์ 
-  กิจกรรมวางพานพุ่มวันท้องถิ่นไทย 
-  กิจกรรมร่วมงานวันส าคัญต่างๆ 
 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การด าเนินการ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด มีความโปร่งใส 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น  
 
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  

ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม  โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
2. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละ 

กิจกรรมและมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการ 
  ปัญหาอุปสรรค 

 - ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการวางแผนการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม 

  ข้อเสนอแนะ  
ส าหรับการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๒  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
๑. ควรจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาข้าราชการ 
๒. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๓. จดัให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรม  จริยธรรมแก่บุคลากรของ
องค์กร 
                                      

  ลงชื่อ……………………………………………ผู้รายงาน          
  (นายนรชัย  พรหมพิมพ์) 

                                          วันที่   ๑    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  25๖๑ 
 

 

 



การด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และประเพณี  

 
 

 
 

 
 
 



-๒- 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 

 

 

 
 

 



-๓- 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการประชาชน 

 

 



-๔- 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


