1
รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

สถานะ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

๑.ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทกุ ภาค
ส่วน
1.1 สร้างจิตสานึกและส่งเสริม การ
เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมใน การปฏิบัติราชการ

1.2 มอบวุฒิบตั รเชิดชู ความดีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ ราชการ

หมายเหตุ

ไม่สามารถ
ดาเนินการ
ได้



1.1.1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองโดน
1.1.2) โครงการอบรมเยาวชนตาบลเมืองโดน

๑๐๐,๐๐๐

๘๗,๒๒๐

๑๕๐,๐๐๐

๐



ไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากสถานการโควิด

1.1.3) โครงการเข้าปริวาสกรรมวัดป่าเมตตาธรรม

๓๐,๐๐๐

๐



1.1.๔) กิจกรรมการจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐



ไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากสถานการโควิด
จัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญของชาติ

-

-



มอบวุฒิบตั รเชิดชู ความดีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

-

-



จัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง
ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงช่องทางและ
วิธีการร้องเรียนทางเว๊บไซต์
อบต.และอื่นๆ

1.2.1) โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ผูม้ ี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๔
2.2.1) ดาเนินการจัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทาง และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จัดอบรมตามโครงการเมื่อวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๒
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

สถานะ
ดาเนินกา
รแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

ไม่สามารถ
ดาเนินการ
ได้

-

--



ดาเนินการประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของ
ข้าราชการลงช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆของ อบต.

2.2 พัฒนาช่องทางในการ แจ้งเบาะแส 2.2.1) ดาเนินการจัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทาง และหน่วยงานที่
ให้สะดวก หลากหลาย และปลอดภัย
รับผิดชอบ

-

-



จัดทาช่องทางการร้องเรียน
ต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียนทางเว๊บไซต์ อบต.
และอื่นๆ

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ เกิดความ
เสียหายและขนาด ของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นใน อนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

-

-



มีประชุมติดตามงาน ระหว่าง
ผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วน
ราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

2. รวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต
2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมชิ อบของ
ข้าราชการ

2.1.1) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตาบลและ พนักงานจ้าง
ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนัก ถึงบทบาทภารกิจ
หน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติ หน้าที่ราชการและต่อต้าน
การทุจริต เช่น การติดประกาศ การจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน และถ่ายทอดนโยบาย ของ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารเป็นประจาเดือนทุกเดือน

๓

ประเด็นยุทธศาสตร์

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากร
ในหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

สถานะ
ดาเนินการ ไม่สามารถ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ
ได้


3.1.2) กลุ่มตรวจสอบภายในดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติงานเพื่อดาเนินการตรวจสอบภายในองค์กร
ทุกส่วนราชการ

-

-

3.1.3) จัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
ประจาปี รวมทั้งประกาศมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต

-

-



4.1.1) จัดทาประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม
และ จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

-

-



4.2.2) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ใน หน้าที่ เช่น การดาเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้อง
ทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ
ฯลฯ ทาง เว็บไซด์ อบต.เมืองโดน

-

-



หมายเหตุ

ด าเนิ น การจั ด ท าแผนควบคุ ม ภายในและ
บริห ารความเสี่ ยง ระดับ ส่ว นงานย่อ ย แบบ
ปย.1 , ปย. 2 และ การควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.2
และ แบบ ปอ.3
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปี รวมทั้งประกาศมาตรการต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางเว๊บไซต์ อบต.
จัดทาประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม
และ จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว๊บไซต์ อบต.
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบ
เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์
ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้
-ชี้แจงในการประชุมประจาเดือน
-แผ่นผับสรุปการดาเนินการทางวินัย
-ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่าน
ทางเว็ปไซด์ อบต.เมืองโดน

