
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปอ้งกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 25๖๒ 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงานปี พ.ศ. 25๖๒ 

1. ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้างวนิัยแก่ทุกภาค
ส่วน 
1.1 สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการ

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

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันสถาบันสำคัญของ
ชาติเพื่อสร้างความเข้าใจ การปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักษ์
ภักดี  

 

ดำเนิ น โค รงการฝึ กบ รมและศึ กษ าดู งาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ๕5 คน 
 

 ดำเนินการ  

 ไม่ไดด้ำเนินการ 
1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มี
คุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การน้อมนำเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ให้แก่ คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ผู้สูงอายุ
โดยศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
๑๕๙ คน 

 

 ดำเนินการ  
 ไม่ไดด้ำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

 1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล”เข้าพรรษา” 
ประจำปี 25๖๒  ทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายวัดในพื้นที่ตำบลโพธ์ิ 

ดำเนินโครงการ ณ วัดบ้านโพธิ์ วัดบ้านโนนจาน วัดบ้าน
โนนหุ่ง และวัดชนะสงคราม (โนนแค) 
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1.1.4)  การสง่เสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ 
 

ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 
๑.  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 
๒.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐  
๓.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชิน ีในรัชกาลที่ ๑๐ 
๔.  จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อม
บำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
๕.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การเข้าวัดทำบุญใน
เทศกาลต่าง ๆ  
๖.  จัดกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
๗.  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ณ แหล่งน้ำกุดจาน 
๘.  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
๙.  ร่วมกิจกรรมวันจักรี 6 เมษายน 
๑๐.  จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอาย ุ
 ดำเนินการ  
 ไม่ไดด้ำเนินการ 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน
ส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเดน่ 
 

  ดำเนินการ  
  ไม่ไดด้ำเนินการ 
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2. รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติ
ตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/
ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติด
ประกาศ ,การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ 
 ดำเนินการ  
      ประชาสมัพันธ์โดยการจัดทำเอกสารแผ่นพับ 
 ไม่ไดด้ำเนินการ 
 

2.2.1)  ดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 

 ดำเนินการ   3  ช่องทาง 
     1.  ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ทำการ 
อบต.โพธ์ิ 
     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
     3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.โพธิ ์
 ไม่ไดด้ำเนินการ 

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

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได ้
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือนทุก
เดือน 

 ดำเนินการ  
     มีประชุมตดิตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.โพธ์ิ 
จำนวน เดือนละ 1  ครั้ง 
 ไม่ไดด้ำเนินการ 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

 ดำเนินการ  
     ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความ
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เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ 
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 
 ไม่ไดด้ำเนินการ 
 
 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

 ดำเนินการ  
     ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ 
 ไม่ไดด้ำเนินการ 

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

4.1.1) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 
 

 ดำเนินการ  
     จัดทำข้อบงัคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพรใ่ห้
ทุกคนถือปฏิบัต ิ
 ไม่ไดด้ำเนินการ 

 

4.2 นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง
ข้อมู ลข่ าวสารเพื่ อลดการทุ จริตและ
ประพฤติมิ ชอบ เป็ นการป้ องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
งานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์ อบต.โพธ์ิ 
 

 ดำเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี ้
     -ชีแ้จงในการประชุมประจำเดือน 
     -แผ่นผับสรุปการดำเนนิการทางวินัย 
     -ประชาสมัพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์ 
อบต.โพธ์ิ 
 ไม่ไดด้ำเนินการ 



 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน 

ตำบลโพธิ์ มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมี
คุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
นำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ ์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิ ให้ความสำคัญกับการ 

ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละ 
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนนิการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้ 
เป็นรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณทีใ่ช้สําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  
  ข้อเสนอแนะ  

1. สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  เห็นควรดำเนินการดังนี ้
1.  กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ 

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันให้มากกว่านี ้
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา 

ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ ์ 

 
ลงชื่อ                                         ผู้รายงาน    
    (นายธนาพล  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร)   
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
รายงานผลวันที ่  ๒๕   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  25๖๒ 

ลงชื่อ                                               
           (นายอนุสันต์  ศิริไทยเจริญสุข)   
             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 


