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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
เรื่อง  รายงานผลด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    ---------------------------------------------------------- 

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม และ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2561  และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง   ประกอบกับประกาศ
เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562
เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ
ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชน
เกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล้ว นั้น 

 
เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล

บันนังสาเรง เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง จึงขอรายงานผลการด าเนินการ
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
 
 

                     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
        ประกาศ   ณ   วันที่  3  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62 
 
 
                                                                                       ตอเละ เจ๊ะมะสาแล 
      (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
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รายงานผลการด าเนินการตามการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินการปี 2562 

1.ปลูกจิตส านึก ค่านิยมคุณธรรม 
จริยธรรมและสร้างวินัยทุกภาคส่วน 
 1.1 สร้างจิตส านึกส่งเสริมการเรียนรู้
และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมให้ความรูแ้ละศึกษาดูงานนอกสถานที่ของพนักงาน 
พนักงานจ้าง ของสมาชิกฯ อบต.และผู้บริหารโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมาภบิาล 
และการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 1.1.2) การส่งเสริมสนับสนนุให้จดักิจกรรมวันส าคัญของชาติ/โครงการส่งเสริมการ
ปลูกปอเทือง บ ารุงดินและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ  บ ารุงดนิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 

 ด าเนินการ   
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 
 
 

 
 

1..1.2)กิจกรรมจิตอาสา 
 
 
 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 1..1.4๗โครงการกิจกรรมในเดือนรอมฏอน 
 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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-2- 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินการปี 2562 

1.2 ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี 
ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชดิชูความดี ความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบตัิราชการ/กิจกรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้งดีเด่น 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

2. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 

2.1.1) ประชาสัมพันธใ์ห้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วย
ความซื่อสัตย์สุจรติตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและต่อต้านการทจุริต เช่น การติดประกาศ,การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

2.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสให้สะดวกหลากหลายและ
ปลอดภัย 
 

2.2.1) ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชน
ทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

3.3เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้ 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจ าเดือน   ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินการปี 2562 

 3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจดัท าแผนปฏิบัติงานเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
ภายในองค์กร 
 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 3.1.3 )ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

 ด าเนินการ   
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

4. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกัน
การทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
 
 

4.1.1) จดัท ามาตรฐานทางจรยิธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  ด าเนินการ   
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 4.2.2) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่นการด าเนนิการ
ทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการฯลฯ ทางเวบ็ไซต์ อบต.บันนัง
สาเรง 
 
 
 

 ด าเนินการ   
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติ การป้ องกันปราบปรามการทุ จริต  และประพฤติมิ ชอบ                  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ มีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกัน
การทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง  ภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงิ้ว ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงิ้ว ให้ความส าคัญกับการ

ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสังกัด ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม
ตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ             
ให้เป็นรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรทีใ่ช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  

ข้อเสนอแนะ  
ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองงิ้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือน ามาใช้ในการปรับแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบันนังส่เรง ประจ าปีงบประมาณ 2562 เห็นควร
ด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร ส าหรับการด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมและการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มข้ึน 
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมตามกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือให้ความรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์กร 

     
 ลงชื่อ....นายซูลกีฟลี...หะยีสะมะแอ.......... 

 (นายซูลกิฟลี หะยีสะมะแอ) 
หัวหน้าส านักปลัด 
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