
 
 

 



 
 

                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง      โทรศัพท.์  
ที่ สท ๗๕๑๐๑/         วันที่   30   กันยำยน   ๒๕6๓ 
เร่ือง  รำยงำนผลด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
.......................................................................................................................................... ............................................... 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเรือน 

  ตามที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเรือน  ได้จัดท ำกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฎิบัติงำน โดยมุ่งหวังให้บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสำมเรือนตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในศีลธรรม  ยึดมั่นในคุณควำมดี รู้ผิดถูก        รู้สิ่งใด
ควรท ำ  สิ่งใดไม่ควรท ำ  และเป็นตัวอย่ำงที่ดีต่อประชำชน  มีจิตส ำนึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน  กระท ำทุกสิ่งอย่ำง
ถูกต้อง  โปร่งใส   จึงส่งผลให้เกิดควำมสุขควำมเจริญย้อนกลับมำสู่ตัวผู้ประพฤติปฎิบัติเอง  นั้น  

  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
แผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น ที่ส่งมำพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                   
 

(นำงสำวปิ่นมณี  ชำญชนะวิวัฒน์) 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 

ควำมเห็น
............................................................................................................................. ........................................................ ..........
............................................................................................................................. ............................. 
 
                                   

 
(นำงสำววชิรญำญ์ จันทร์แดง) 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง รักษำรำชกำรแทน 
                                               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ควำมเห็น
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. .............................. 
 

 
        
         ( นำยเสถียร  แก้วไทรเลิศ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                           
แบบรายงานผลการด าเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  อ าเภอบ้านสร้าง   จังหวัดปราจีนบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน 
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) โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำและ 
พนักงำน  

 

ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน คณะผู้บริหำร  
สมำชิกสภำและ พนักงำน วันที่   28 มกรำคม – 3 
กุมภำพันธ์ 2563 
 ด ำเนินกำร  

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 
1.1.2) โครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
1.1.3) โครงกำรอบรมด้ำนศำสนำและจริยธรรมเกี่ยวกับยำเสพติด 
 
 
 
1.1.4) โครงกำรอบรมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 
 

ด ำเนินโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหำร  
สมำชิกสภำ  พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง       
วันที่ 27  ธันวำคม  2562 
 ด ำเนินกำร  
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 
ด ำเนินโครงกำรอบรมด้ำนศำสนำและจริยธรรมเกี่ยวกับยำ
เสพติด  วันที่  18-20  กรกฎำคม  2563 
 ด ำเนินกำร  
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 
 

ด ำเนินโครงกำรอบรมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น  วันที่  21  สิงหำคม  2563 
 ด ำเนินกำร  
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

1.1.5)  กำรส่งเสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/โครงกำรวันส ำคัญทำง
ศำสนำและเข้ำร่วมพิธีร ำลึกวันส ำคัญของชำติ 
 

ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรวันส ำคัญทำงศำสนำและเชิญชวน
ร่วมพิธีร ำลึกวันส ำคัญของชำติ ดังนี้ 
1.  จัดกิจกรรม/โครงกำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำง
เจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 12 สิงหำคม 2563 
2.  ร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
3.  โครงกำรเบิกฟ้ำรำมัน 
4.  โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 
 ด ำเนินกำร  
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 
 

1.2   ประชำสัมพันธ์เชิดชูควำมดี ควำม
ซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

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

  ด ำเนินกำร  
  ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 
 
 

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

2.1.1)  ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนส่วนต ำบลลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำงปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบำท
ภำรกิจหน้ำที่ของตน/ศักดิ์ศรีของกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและต่อต้ำน
กำรทุจริต เช่น กำรติดประกำศ ,กำรจัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 
 

ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของข้ำรำชกำร 
 ด ำเนินกำร  
      ประชำสัมพันธ์โดยกำรจัดท ำเอกสำรแผ่นพับ 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 
 
 

2.2.1)  ด ำเนินกำรจัดท ำช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำง ๆ และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงช่องทำงและหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 

จัดท ำช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำง ๆ และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงช่องทำงและวิธีกำร
ร้องเรียน 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

สะดวกหลำกหลำยและปลอดภัย 
 
 
 
 
 

 ด ำเนินกำร   3  ช่องทำง 
     1.  ร้องเรียนโดยกำรท ำเป็นหนังสือส่งมำที่ที่ท ำกำร 
อบต.บำงพลวง 
     2.  ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 
     3.  ร้องเรียนผ่ำนทำงเว็ปไซด์ อบต.บำงพลวง 
     4.   ร้องเรียนผ่ำนตู้รับฟังควำมคิดเห็น 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 
 

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

3.1 ลดมูลเหตุของโอกำสที่จะเกิดควำม
เสียหำยและขนำดของควำมเสียหำยที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
 

3.1.1) มีกำรประชุมติดตำมงำน ของเจ้ำหน้ำที่เป็นประจ ำเดือนทุก
เดือน 

 ด ำเนินกำร  
     มีประชุมติดตำมงำน ระหว่ำงผู้บริหำรกับหัวหน้ำส่วน
รำชกำร ระหว่ำงหัวหน้ำส่วนรำชกำรกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 
และระหว่ำงผู้บริหำรงำนกับบุคลำกรของ อบต.บำงพลวง 
จ ำนวน  9  ครั้ง 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 
 

3.1.2) กลุ่มงำนตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนเพ่ือ
ด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในองค์กร 

 ด ำเนินกำร  
     ด ำเนินกำรจัดท ำแผนควบคุมภำยในและบริหำรควำม
เสี่ยง ระดับส่วนงำนย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ กำร
ควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ 
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

3.1.3) ชี้แจงแนวทำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้กับเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ด ำเนินกำร  
     ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ทุกคน
ได้ทรำบทุกครั้งที่มีกำรด ำเนินกำร 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

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

4.1.1) จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมและข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำร 
 

 ด ำเนินกำร  
     จัดท ำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

 
 

4.2 น ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ทำง
ข้อมูลข่ ำวสำรเพ่ื อลดกำรทุ 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.บำง
พลวง 
 

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

 
 
 
 



 
 



 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลบำงพลวง  มีควำมโปร่งใส และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง กำรให้บริกำร     มี
คุณภำพมำกขึ้น และท ำให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทรำบปัญหำ อุปสรรคและ
น ำมำใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนส ำหรับกำรป้องกันกำรทุจริตล่วงหน้ำหรือแก้ไขปัญหำได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำง
ภำพลักษณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง  ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง  ให้ควำมส ำคัญกับกำร 

ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  กำรประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนงำนตำมแผน และเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง  

2. พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ให้ควำมร่วมมือกำรด ำเนินกำรในแต่ละ 
กิจกรรมตำมแผนฯ และมีควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ  
  ปัญหำอุปสรรค 

1. ขำดเจ้ำหน้ำที่หรือผู้รับผิดชอบงำนโดยตรงและไม่มีควำมรู้ในกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนให้ 
เป็นรูปธรรม 

2. ขำดกำรสนับสนุนงบประมำณที่ใช้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ  
  ข้อเสนอแนะ  

1. ส ำหรับกำรปรับปรุงแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เห็นควรด ำเนินกำรดังนี้ 
1.  ก ำหนดให้มีกำรระบุโครงกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจรรยำข้ำรำชกำร 
2. พิจำรณำสนับสนุนงบประมำณส ำหรับด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเสริมเสร้ำงคุณธรรมและ 

กำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้มำกกว่ำนี้ 
3. จดัให้มีกำรประชุมชี้แจงแนะน ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือหำ 

ผู้เชี่ยวชำญในกำรส่งเสริมกิจกรรม/โครงกำร มำให้ควำมรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของส่วนรำชกำร ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง  

ลงชื่อ                         ผู้รำยงำน 
(นำงสำวปิ่นมณี  ชำญชนะวิวัฒน์) 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
รำยงำนผลวันที่  30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2563 

หมายเหตุ :   รำยละเอียดเอกสำร/หลักฐำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต 
คอรัปชั่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เช่น ส ำเนำหนังสือ/โครงกำร/รูปถ่ำย ฯลฯ 
 


