
 
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
................................................... 

  ตามท่ีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอรายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค ในการด าเนินการ นั้น 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
      

                                                 ว่าที่ร้อยตรี 
(นิสิต  ปัญญา) 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

            



แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
มิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

1. การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร 

    1.2  การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
 

1.1 .1  จั ดท ามาตรฐานคุณธรรม  จริ ยธรรมของข้ าร าชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
 

 

 ด าเนินการ  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ  

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.โพธิ์เก้าต้น 
เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา 
การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1. จัดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
2. โครงการอบรมศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้น า
ท้องที่ และผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง 

 1.1.3) จัดท าข้อบังคับอบต.โพธิ์เก้าต้นว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 



มิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

1  จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 
2562 
2.  จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบู
ชา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดโพธิ์งาม 
3.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจ าปี 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 
2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โพธิ์เก้าต้น 
4.   จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
มาฆบูชา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบ่อเงิน
เจริญสุข 
5.  งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัว  
6. โครงการอบรมส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมไทย  
7.   ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุร ี

 
 
 
 
 
 

1.1.5) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 
 
 

  ด าเนินการ  
  ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 



มิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
     2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้าน
การทุจริต เช่น การติดประกาศ ,การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 ด าเนินการ  
      ประชาสัมพันธ์โดยการจัดท าเอกสารแผ่นพับ 
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

2.1.2)  การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

  ด าเนินการ  
  ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน 

ต าบลโพธิ์เก้าต้นมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การ
ให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา 
อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลปริก ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ให้ความส าคัญกับการ 

ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละ 
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้ 
เป็นรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  
  ข้อเสนอแนะ  

1. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
1.  ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ 

การป้องกนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 
3. จดัให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา 

ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
   
 
 
 
 


