
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
...................................................  

    ตามท่ี ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม, 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖2 และนโยบาย 
การกํากับดูแลองค์การท่ีดีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การ 
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและ 
ไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล้ว นั้น    

เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร      
ส่วนตําบลบ้านขาม  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นไปตามแผนฯท่ีได้ประกาศไว้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  จึงขอรายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินการ นั้น  
    

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป  

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2  
  
            
 
                                                                          

(นายชัยโย  ตรีวิเศษ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  

  
  
  
  

  

  

  



แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น  
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2  
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4. ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาค 
ส่วน  
1.2  สร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการ    

เ รี ย น รู้ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต าม ห ลั ก 
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ 
ราชการ  

  

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
บุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ 
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

� ดําเนินการ   

� ไม่ได้ดําเนินการ    

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุบุคลากร อบต.บ้านขาม 
เพื่อปลูกจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา 
การน้อมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน  

ดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต. 
บ้านขาม ให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และ 
พนักงานจ้าง โดยได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา มีผู้เข้าร่วม 
โครงการ ๑๐๐ คน  
  

� ดําเนินการ   

� ไม่ได้ดําเนินการ    
  

  1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลงาน 
เข้าพรรษา  

ดําเนินโครงการแห่เทียนพรรษา ของแต่ละหมู่บ้าน ครบทั้ง 
๑๔ หมู่บ้าน  

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนนุ ให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทาง 
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ  
  

ดําเนินกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทางศาสนาและเชิญชวน 
ร่วมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ ดังนี้  
1  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช  
๒. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม    
๓. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง 
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  เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม    
4. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
5. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การเข้าวัดทําบุญ 
ในเทศกาลต่าง ๆ   

 ๖. ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่งเสริมหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง   
 ๗. จัดกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  
 ๘. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  
 ๙. ร่วมกิจกรรมวันจักรี 6 เมษายน  
 ๑๐. ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม  
 ๑๑. จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ  
 � ดําเนินการ   
 � ไม่ได้ดําเนินการ    

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ 
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ   

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ 
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน 
ส่วนตําบลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างดีเด่น  
  

 � ดําเนินการ   
� ไม่ได้ดําเนินการ    

5. รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  เพื่อ 
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

2.1.1) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจําและ 
พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท 
ภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้าน 
การทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์  

ดําเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ  
� ดําเนินการ            
     ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทําเอกสารแผ่นพับ  
� ไม่ได้ดําเนินการ    
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ข้าราชการ  
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ 
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย  
  

   
2.2.1)  ดําเนินการจัดทําช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  

จัดทําช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ 
ร้องเรียน  

� ดําเนินการ    3  ช่องทาง  
     ๑. ร้องเรียนโดยการทําเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ทําการ 
อบต.บ้านขาม  
     ๒.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก อบต.  
     ๓.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.บ้านขาม  
� ไม่ได้ดําเนินการ    

6. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ 
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ 
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ 
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ 
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้  
  

3.1.1) มีการประชุมติดตามงา น ของเจ้าหน้าที่เป็นประจําเดือน 
ทุกเดือน  

� ดําเนินการ          
     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน 
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.บ้านขาม 
จํานวน  12  ครั้ง  
� ไม่ได้ดําเนินการ    

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อ 
ดําเนินการตรวจสอบภายในองค์กร  

� ดําเนินการ          
     ดําเนินการจัดทําแผนควบคุมภายในและบริหารความ 
เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ 
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ 
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3  
� ไม่ได้ดําเนินการ    
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3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

� ดําเนินการ          
      ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน 
ได้ทราบทุกครั้งที่มีการดําเนินการ  
� ไม่ได้ดําเนินการ    

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตาม 
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน 
หน่วยงาน  

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา 
ข้าราชการ  
  

� ดําเนินการ          
     จัดทําข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ 
ทุกคนถือปฏิบัติ  
� ไม่ได้ดําเนินการ    

4.2 นําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการ 
ปราบปรามการทุจริต  
  

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

� ดําเนินการ          
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ 
การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้  
     -ชี้แจงในการประชุมประจําเดือน  
     -แผ่นผับสรุปการดําเนินการทางวินัย  
     -ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์ 
อบต.บ้านขาม  
� ไม่ได้ดําเนินการ    

 
 



ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ  ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร        

ส่วนตําบลบ้านขาม มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง        
การให้บริการมีคุณภาพมากข้ึน และทําให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบ 
ปัญหา อุปสรรคและนํามาใช้ประกอบการจัดทําแผนสําหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดี 
ยิ่งข้ึน รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม ให้เป็นท่ียอมรับ เชื่อถือและ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค   
ปัจจัยสนับสนุน  
๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม ให้ความสําคัญกับการ  

ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุน 
การดําเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง   

๒. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดําเนินการในแต่ละ  
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ   
    ปัญหาอุปสรรค  

๑. ขาดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้  
เป็นรูปธรรม  

๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้สําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ   
    ข้อเสนอแนะ   

สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  เห็นควรดําเนินการดังนี้  
๑. กําหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ  
๒. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ  

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้  
๓. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ  แก่เจ้าหน้าท่ี  หรือหา 

ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหาร        
ส่วนตําบลบ้านขาม   
 
  
                                               ลงชื่อ             ผู้รายงาน           

  (นางสาวพิสมัย  กัณหา)                    
                นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
                                          วันท่ี  ๒๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  25๖2  
  
 
หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดําเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน 
การทุจริต คอรัปชั่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2  เชน่ สําเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ  
 



 
ความเห็นของหัวหน้าสํานักปลัด  
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................  

 
          (นายวงศธร  จันทะโค)  
             หัวหน้าสํานักปลัด  
   
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  

....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................  

 
          (นายธนาธร  กระดานราช)  
           ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  
   
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  
  
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................  
  
  
           (นายชัยโย  ตรีวิเศษ)  
        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


