
 
 
 
 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
เร่ือง   รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
................................................... 

   
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  ได้ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใส และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2564 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  พ.ศ. 2564  เพ่ือสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นสากล เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรในองค์การ และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ นั้น 
  

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร   
ส่วนตำบลโป่งแดงที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงจึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกับ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่   30  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
      
    นาวาอากาศเอก 
                            ( วีรชาติ  ชาญอนุสรสิทธิ์ ) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง      
 
       
 
 
 
 
 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564 

1. ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
1.1 สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปฏิบัต ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.1.1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 2 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ อบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ โป่งแดงโปร่งใส  
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนในหัวข้อ โตไปไม่โกง 

      ดำเนินการ โดยจัดการฝึกอบรม 
จำนวน ๒ วัน โดยดำเนินการกิจกรรมละ 
๑ วัน 
      ยังไม่ดำเนินการ 

 
1.1.2) โครงการปกป้องสถาบันของชาติ       ดำเนินการ 

      ยังไม่ดำเนินการ 

1.1.3) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ 
 

      ดำเนินการ 
ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทาง
ศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญ
ของชาติ ดังนี้ 
1.ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิย
มหาราช 
2.ร่วมถวายสักการะเนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวัน
พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564 

 1.1.3) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ 
 

3.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติและถวายพระพร แด่ สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร  
4.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น 
ข้าราชการที่ดี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 

1.2  ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติราชการ 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี  ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน  
คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานและลูกจ้างดีเด่น 

         ดำเนินการ 
         ยังไม่ดำเนินการ 

2. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆเพ่ือป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

2.1.1) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักถึงบทบาทภารกิจ
หน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการ
ทุจริต  เช่น การติดประกาศ ,การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

         ดำเนินการ 
         ยังไม่ดำเนินการ 

2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 

2.2.1) ดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

         ดำเนินการ ดังนี้ 
1.ร้องเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือส่ง
มาท่ีทำการ อบต.โป่งแดง 
2.ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก 
3.ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ อบต. 
4.ร้องเรียนผ่านทางเฟสบุ๊ค อบต. 
5.ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็น 
        ยังไม่ดำเนินการ 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564 
 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต 
3.1  ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ควบคุมได้และตรวจสอบได้ 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ 
 

         ดำเนินการ มีการประชุมติดตาม
งานของส่วนราชการโดยประชุม
ประจำเดือนทุกเดือน 
         ยังไม่ดำเนินการ 

 3.1.2) ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 
 

         ดำเนินการ จัดทำแผนควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับส่วน
งานย่อยและระดับองค์กร 
         ยังไม่ดำเนินการ 

4. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4.1  ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน 

4.1.1) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการ 
 

         ดำเนินการ จัดทำข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุก
คนถือปฏิบัติ 
         ยังไม่ดำเนินการ 

4.1.2) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
งานวินัย เช่นการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม  จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ อบต. 
 

         ดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการ
ดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
โดยหนังสือแจ้งเวียน 
         ยังไม่ดำเนินการ 

 
 
 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล       
โป่งแดง  มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมี
คุณภาพมากขึ้น  และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค
และนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่ง ขึ้น รวมทั้งเป็น
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  ให้เป็นที่ยอมรับเชื่ อถือและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
 ปัจจัยสนับสนุน 
 1. คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามแผนฯและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 
 2. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ 
และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

 ปัญหา อุปสรรค 
 1.ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯให้เป็น
รูปธรรม 
 2. ขาดสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานที่เพียงพอ 
 3. เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กิจกรรม
บางอย่างดำเนินการไม่ได้เพราะต้องปฏิบัติการตามมาตรการที่กำหนด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. สำหรับการปรับปรุงแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
  1. กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
  2. พิจารณาเพิ่มงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมฯ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญ
ในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดผลดีต่อองค์การบริหาร            
ส่วนตำบลโป่งแดง 
       (ลงชื่อ)     ผู้รายงาน 
               (นางสมัญญาพร  แสนประเสริฐ) 
 
      
 
 
 
 
 

-ทราบ 
นาวาอากาศเอก 
             (วีรชาติ  ชาญอนุสรสิทธิ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 



 


