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แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 
1. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ อบต.
บ้านโป่งต่อต้านการทุจริตและ
เผยแพร่ 
2. จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมของ อบต.บ้านโป่ง 

จัดทำประกาศฯและเผยแพร่ 1. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ อบต.บ้านโป่ง
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้
ทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของ 
อบต.บ้านโป่งสาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน ผ่าน
ทางหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

3. จัดทำโครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิก
สภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ
ประชาชน 
 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 ราย - 
 

- 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 
1. แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดำเนินงาน
โครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของ อบต. 

ร้อยละของโครงการที่มีการแต่งแต่ง
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ได้แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างทุกโครงการที่ได้
ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการแต่งตั้ง
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างทุกโครงการที่ได้
ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา 

2. โครงการ อบต.พบประชาชน 

 
ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

- - 

3. จัดให้มีการสำรวจความความคิด
เห็นและความพึงพอใจของประชาชน 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการของ อบต.บ้านโป่ง 

- - 

4. รับตรวจการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 

ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในทุกด้าน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

- - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 
1.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้าน
โป่ง ให้มีระบบและช่องทางเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 
2.จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล
เบาะแสการทุจริตฯในภาพรวม 5 
ช่องทาง 
3.ประชาสัมพันธ์ช่องทางในภาพรวม 
 

มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 5 
ช่องทาง 
 

1.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านโป่งเพ่ือรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 5 
ช่องทาง ได้แก่ 
   - เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - ยื่นเรื่องด้วยตนเอง 
   - ทางโทรศัพท์ 
   - กล่องรับเรื่องร้องเรียนหน้า อบต. 
   - ทางไปรษณีย์ 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน 5 ช่องทาง 

2. พัฒนาให้ส่วนราชการมีการวาง
ระบบควบคุมภายในและมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ.2544 
 
 

ทุกส่วนราชการ มีการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน  

ทุกส่วนราชการมีการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในและติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2544 

เป็นไปตามตัวชี้วัด ทุกส่วนราชการ   
มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
 

3.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    - การประกาศให้หน่วยงานใน
สังกัดเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
   - หน่วยงานมีการประกาศแผน 
และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

จำนวนช่องทางในการเผยแพร่การ
จัดซื้อจัดจ้าง 2 ช่องทาง 

มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 ช่องทาง 
1.เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2.บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน 
3.เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
4.ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการ
เผยแพร่ 4 ช่องทาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

- พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ 
1. มีการกำหนดให้ทุกส่วนราชการ
กำหนดคุณลักษณะงาน 
2. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่
ละส่วนราชการ 
3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ
ใน อบต.บ้านโป่ง 
3. ส่งเสริมอบรมระเบียบ/กฎหมาย
ต่างๆของราชการแก่บุคลากรของ
หน่วยงาน 

1.มีคำสั่งมอบหมายงานตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งทุกส่วนราชการ 
2.มีการประชุมประจำเดือนทุกส่วนราชการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสรุปความก้าวหน้าของ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 เป็นไปตามตัวชี้วัด ดำเนินงานครบ
ทุกส่วนราชการ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือ
แก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ให้เป็นที่ยอมรับ 
เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ให้ความสำคัญกับการ 

ส่งเสริมวินับ คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตาม
แผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้ 
เป็นรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  
  ข้อเสนอแนะ  
  สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน นั้นได้ดำเนินกิจกรรม
โครงการตามแผนยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากโครงการเกี่ยวกับการ อบรม/ประชุม/การจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการ
รวมตัวคนจำนวนมากยังจัดทำไม่ได้เพราะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เกิดโรคระบาด (โรคโควิด 19) และจะดำเนิน
กิจกรรมโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินตามแผนฯ ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

                                       (ลงชื่อ)..................................................                                                 
                                                                                               (นางอิทธิยา  จอมมงคล)    
                                                                                        หัวหน้าสำนักปลัด                                                                                                                                 
ข้อคิดเห็น 
-------------------------------------------------------         
     (ลงชื่อ).......................................................           
                 (นายสาธิต  ปัญญารัตน์) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง                                                                                       
                                                 ข้อสั่งการ 
     ------------------------------------------------------- 
                                  เห็นชอบตามที่เสนอ      ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ  
    
   
                        (ลงชื่อ)..................... ........................................ 
                  (นายสราวธุ  ชัยนาม) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 


