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แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต คอรรัปช่ัน 

องคการบริหารสวนตำบลบานเปา อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานป พ.ศ. 2565 

1. ปลูกจิตสำนึก คานิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สรางวินัยแกทุกภาค
สวน 
1.1 สรางจิตสำนึกและสงเสริมการ

เรี ย น รู แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต าม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝกอบรมและศึกษาดู งานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดาน

การปองกันสถาบันสำคัญสำคัญของชาติเพ่ือสรางความ

เขาใจ การปลูกฝงคานิยม อุดมการณ ความจงรักษภักดี  

 

ดำเนินโครงการฝกบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากร ใหแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล  และ
พนักงานจาง โดยอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบขีรี
ขันธและเพชรบุรี ระหวางวันท่ี 26-29 กันยายน 2565 มีผูเขารวม
โครงการฯ 70 คน 
 

 ดำเนินการ  

 ไมไดดำเนินการ 
1.1.2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุบุคลากร 
อบต.อาวนอย เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม  
เขาใจหลักธรรมทางศาสนา การนอมนำเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ดำเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.บานเปา 
ใหแก คณะผูบริหาร พนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง โดยจัดอบรม 
ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตำบลบานเปา วันท่ี 23 กันยายน 
2565 มีผูเขารวมโครงการฯ 70 คน 

 

 ดำเนินการ  
 ไมไดดำเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานป พ.ศ. 2565 

 1 .1 .3 ) โค รงการวิ ถี อิ ส านสื บ สนวัฒ น ธรรม ไท ย          
(ฮีต 12 คลอง 14) 

องคการบริหารสวนตำบลบานเปารวมกับอำเภอพุทไธสงไดจัดงาน
โครงการวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คลอง 14)  ประจำป 
พ.ศ. 2565 ข้ึนในวันท่ี  22-23 กรกฎาคม พ.ศ.  2565   ณ  สนาม
กีฬาโรงเรียนวัดหงษ  เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกและรวม
อนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของไทย   

1.1.4)  การสงเสริมสนับสนนุใหจัดกิจกรรม/โครงการวัน

สำคัญทางศาสนาและเขารวมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ 

 

ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนรวมพิธีรำลึก
วันสำคัญของชาติ ดังนี้ 
1.  จัดกิจกรรมปกปองสถาบันสำคัญของชาติ รวมรองเพลงสรรเสริญ
พระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา 
2.  รวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปยมหาราช 
3.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
5 ธันวาคม 2565 
4 .  จั ด กิจกรรม /โครงการเทิ ดพระเกียรติ สม เด็ จพ ระนางเจ า
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2565 
5. จัดกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย การเขาวัดทำบุญในเทศกาลตาง ๆ  
7.  รวมกิจกรรมจัดนิทรรศการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
8.  รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี 
9.  จัดกิจกรรม/โครงการวันผูสูงอายุ 
 ดำเนินการ  
 ไมไดดำเนินการ 

1.2   ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความ
ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริตใน

การปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเปนแบบอยางท่ีดีแก

ผูรวมงาน คัดเลือกพนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง

  ดำเนินการ  
  ไมไดดำเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานป พ.ศ. 2565 

ดีเดน 

2. รวมพลังแผนดิน 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2.1  ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพ่ือ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ขาราชการ 

2.2) พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแสให

สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 

 

2.1 .1)  ประชาสัมพันธใหพนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจางปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตตระหนักถึง
บทบาทภารกิจหนาท่ีของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการและตอตานการทุจริต เชน การติดประกาศ ,การ
จัดทำบอรดประชาสัมพันธ 

ดำเนินการประชาสมัพันธการปองกันการทุจริตและประพฤติไมขอบของ
ขาราชการ 
 ดำเนินการ  
      ประชาสัมพันธโดยการจัดทำเอกสารแผนพับ 
 ไมไดดำเนินการ 

2.2.1)  ดำเนินการจัดทำชองทางการรองเรียนตาง ๆ 

และเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทาง

และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

จัดทำชองทางการรองเรียนตาง ๆ และเผยแพรประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบถึงชองทางและวิธีการรองเรียน 

 ดำเนินการ   3  ชองทาง 
     1.  รองเรียนโดยการทำเปนหนังสือสงมาท่ีท่ีทำการ อบต.บานเปา 
     2.  รองเรียนทางโทรศัพท 
     3.  รองเรียนผานทางเว็ปไซด อบต.บานเปา 
 ไมไดดำเนินการ 

3. เส ริ ม ส ร า งค ว าม แ ข็ งแ ก ร ง แ ก
หนวยงานตอตานการทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความ

เสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับท่ียอมรับ

ได ควบคุมได และตรวจสอบได 

 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจาหนาท่ีเปน

ประจำเดือนทุกเดือน 

 ดำเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหวางผูบริหารกับหัวหนาสวนราชการ 
ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูใตบังคับบัญชา และระหวางผู
บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.บานเปา จำนวน  4  ครั้ง 
 ไมไดดำเนินการ 

3.1.2) กลุมงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำ

แผนปฏิบัติงานเพ่ือดำเนินการตรวจสอบภายในองคกร 

 ดำเนินการ  
     ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับ
สวนงานยอย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ระดบัองคกรแบบ ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
 ไมไดดำเนินการ 
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3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซ้ือจัดจางใหกับเจาหนาท่ี

ในสังกัดและผูท่ีเก่ียวของ 

 ดำเนินการ  
     ประชุมชี้แจงข้ันตอนวิธีการการจัดซ้ือจัดจางใหทุกคนไดทราบทุก
ครั้งท่ีมีการดำเนินการ 
 ไมไดดำเนินการ 

4.สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

4 .1  ส ง เส ริ ม ก ารป ระพ ฤ ติ ต น ต าม

มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน

หนวยงาน 

4.1.1) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและขอบังคับวาดวย

จรรยาขาราชการ 

 

 ดำเนินการ  
     จัดทำขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการและเผยแพรใหทุกคนถือ
ปฏิบัติ 
 ไมไดดำเนินการ 

 

4.2 นำระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชทาง

ขอ มูลข าวสารเพ่ือลดการทุจริตและ

ประพฤติ มิ ชอบ เป นการป องกันการ

ปราบปรามการทุจริต 

 

4.2.2) เผยแพร / ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับงาน

ในหนาท่ีของงานวินัย เชน การดำเนินการทางวินัย 

อุทธรณ  รองทุกข ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยา

ขาราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด อบต.บานเปา 

 

 ดำเนินการ  
     เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบเก่ียวกับการดำเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณ รองทุกข ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน 
     -แผนผับสรุปการดำเนินการทางวินัย 
     -ประชาสัมพันธระเบียบท่ีเก่ียวของผานทางเว็ปไซด อบต.อาวนอย 
 ไมไดดำเนินการ 

 



5 
 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวน 

ตำบลบานเปา มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง การใหบริการมี

คุณภาพมากข้ึน และทำใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรคและ

นำมาใชประกอบการจัดทำแผนสำหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาไดดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนการ

เสริมสรางภาพลักษณะขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา ใหเปนท่ียอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที 

ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค  

ปจจัยสนับสนุน 

1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา ใหความสำคัญกับการ 

สงเสริมวินับ คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยสงเสริมสนับสนุนการ

ดำเนินงานงานตามแผน และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง  

2. พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจาง ใหความรวมมือการดำเนินการในแตละ 

กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ  

  ปญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบงานโดยตรงและไมมีความรูในการสงเสริมการขับเคลื่อนแผนให 

เปนรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใชสำหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  

  ขอเสนอแนะ  

1. สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เห็นควรดำเนินการดังนี้ 

1.  กำหนดใหมีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรรยาขาราชการ 

2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสรางคุณธรรมและ 

การปองกนการทุจริตคอรรัปชั่นใหมากกวานี้ 

3. จัดใหมีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แกเจาหนาท่ี หรือหา 

ผูเชี่ยวชาญในการสงเสริมกิจกรรม/โครงการ มาใหความรูเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีตอองคการบริหารสวนตำบล

บานเปา  

ลงชื่อ  ละมุล  ตอบไธสง ผูรายงาน 

(นางสาวละมุล  ตอบไธสง) 

รายงานผลวันท่ี  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565 

 
หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดำเนินการตามแผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
การทุจริต คอรัปชัน่ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เชน สำเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถาย ฯลฯ 


