
 

 

 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลบ�องตี ้
เร่ือง  แผนการเสริมสร�างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป�องกันการทุจริต 

ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
................................................... 

  ตามท่ีได�มีประกาศองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันท่ี 
17 ตุลาคม 2557, ข�อบังคับองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ีว/าด�วยจรรยาข�าราชการส/วนท�องถ่ิน พ.ศ.2562 
และนโยบายการกํากับดูแลองค-การท่ีดี  ประกอบกับประกาศเจตนารมณ-การป�องกันและต/อต�านการทุจริต
คอร-รัปชั่นขององค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี เพ่ือสร�างความโปร/งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
เป<นสากลเป<นเครื่องมือกํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให�การบริหารราชการเป<นไปอย/างมี
ประสิทธิภาพ  และมีธรรมาภิบาลอันจะทําให�ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว�วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ ไปแล�ว นั้น 

  เพ่ือให�การเสริมสร�างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป�องกันการทุจริตขององค-การบริหารส/วน
ตําบลบ�องต้ี อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  มีแผนท่ีชัดเจน องค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี จึงได�จัดทํา
แผนการเสริมสร�างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป�องกันการทุจริตประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
เพ่ือถือเป<นแนวทางปฏิบัติ  และดําเนินการให�สอดคล�องกับอํานาจหน�าท่ีขององค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี
ต/อไป 
  

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 
    

                                                               
(นายนิทัศน-  ลูกอินทร-) 

นายกองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี 
 
 
 
 
 



แผนการส�งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป$องกันการทุจริต คอร
รัปช่ัน 
องค
การบริหารส�วนตําบลบ�องตี้ อําเภอไทรโยค จงัหวัดกาญจนบุรี  

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ.2565 
ประเด็นยุทธศาสตร
 โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนิน 

1. ปลูกจิตสํานึก ค�านิยม  
คุณธรรม จริยธรรมและ 
สร�างวินัยแก�ทุกภาคส�วน 

1.1 สร� า ง จิ ตสํ านึ กและ
ส/งเสริมการเรียนรู�และ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝEกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือส/งเสริม
และสนับสนุนด�านหลักธรรมมาภิบาล และการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง  

ป!งบประมาณ  2565 

1.1.2) โครงการส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุ
บุคลากรเทศบาล เ พ่ือปลูกจิตสํานึกให� มี
คุณธรรม จริยธรรม  เข�าใจหลักธรรมทาง
ศาสนา การน�อมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป<นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ป!งบประมาณ  2565 

 
 
 

 1.1.3) โครงการส/งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวันเข�าพรรษา  

ป!งบประมาณ  2565 

1.1.4)  การส/งเสริมสนับสนนุให�จัดกิจกรรม/
โครงการวันสําคัญทางศาสนาและเข�าร/วมพิธี
รําลึกวันสําคัญของชาติ 
 

ป!งบประมาณ  2565 

1.2   ประชาสัมพันธ-เชิดชู
ความดี ความซ่ือสัตย-สุจริตใน
การปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ-เชิดชูความดี ความ
ซ่ือสัตย-สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรม
และเป<นแบบอย/างท่ีดีแก/ผู�ร/วมงาน คัดเลือก
พนักงานส/วนตําบลลูกจ�างประจํา และ
พนักงานจ�างดีเด/น 
 

ป!งบประมาณ  2565 

2. รวมพลังแผ�นดิน 
ป$องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ-ผ/านสื่อ
ต/าง ๆ เพ่ือป�องกันการทุจริต
แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ข อ ง
ข�าราชการ 
 
2.2) พัฒนาช/องทางในการแจ�ง
เบาะแสให�สะดวกหลากหลาย

2 . 1 . 1 )   ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ- ใ ห� พ นั ก ง า น
ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างปฏิบัติตนด�วย
ความซ่ือสัตย-สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจ
หน�าท่ีของตน/ศักด์ิศรีของการปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการและต/อต�านการทุจริต เช/น การติด
ประกาศ ,การจัดทําบอร-ดประชาสัมพันธ- 

ป!งบประมาณ  2565 
 

2.2.1)  ดําเนินการจัดทําช/องทางการร�องเรียน
ต/ า ง  ๆ  แล ะ เผยแพร/ ป ระช าสั ม พั นธ- ใ ห�
ประชาชนทราบถึงช/องทางและหน/วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ป!งบประมาณ  2565 



ประเด็นยุทธศาสตร
 โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนิน 

และปลอดภัย 
 

 

3. เสริมสร�างความแข็งแกร�ง
แก�หน�วยงานต�อต�านการ
ทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสียหายและขนาด
ของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตให� อยู/ ใ นระ ดับ ท่ี
ยอมรับ ได�  ควบคุมได�  และ
ตรวจสอบได� 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ�าหน�าท่ี
เป<นประจําเดือนทุกเดือน 
 

ป!งบประมาณ  2565 

3.1.2) กลุ/มงานตรวจสอบภายในดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ
ภายในองค-กร 

ป!งบประมาณ  2565 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซ้ือจัดจ�าง
ให�กับเจ�าหน�าท่ีในสังกัดและผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

ป!งบประมาณ  2565 

4.สร� า ง บุคลากร มืออา ชีพ
ป$องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
4.1 ส/งเสริมการประพฤติตน
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน/วยงาน 

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและ
ข�อบังคับว/าด�วยจรรยาข�าราชการ 
 

ป!งบประมาณ  2565 

 4.2.2) เผยแพร/ / ประชาสัมพันธ-ให�ความรู�
เก่ียวกับงานในหน�าท่ีของงานวินัย เช/น การ
ดําเนินการทางวินัย อุทธรณ- ร�องทุกข- ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข�าราชการ ฯลฯ 
ทางเว็บไซด-นายกองค-การบริหารส/วนตําบล
บ�องต้ี 
 

ป!งบประมาณ  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลบ�องตี้ 
เรื่อง  รายงานผลด�านการส�งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จรยิธรรม 

และป$องกันการทุจริต  ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
................................................... 

  ตามท่ีได�มีประกาศนายกองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลง
วันท่ี 17 ตุลาคม 2557, ข�อบังคับนายกองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี ว/าด�วยจรรยาข�าราชการส/วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2562 และนโยบายการกํากับดูแลองค-การท่ีดีนายกองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี ประกอบกับประกาศ
เจตนารมณ-การป�องกัน   และต/อต�านการทุจริตคอร-รัปชั่นของนายกองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี เพ่ือสร�าง
ความโปร/งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป<นสากลเป<นเครื่องมือกํากับความประพฤติของบุคลากร
ทุกคน และเพ่ือให�การบริหารราชการเป<นไปอย/างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให�ประชาชนเกิด
ความม่ันใจศรัทธา และไว�วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล�ว นั้น 

  เพ่ือให�การเสริมสร�างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป�องกันการทุจริตของนายกองค-การบริหาร
ส/วนตําบลบ�องต้ี อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป<นไปตามแผนฯท่ีได�ประกาศไว�นายกองค-การบริหารส/วน
ตําบลบ�องต้ี จึงขอรายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสร�างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป�องกัน
การทุจริตประจําป!งบประมาณพ.ศ. 2564 พร�อมกับข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปOจจัยสนับสนุน ปOญหาอุปสรรค ใน
การดําเนินการ นั้น 
  

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                                                             
(นายนิทัศน-  ลูกอินทร-) 

นายกองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการส�งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และการป$องกันการทุจริต คอร
รัปช่ัน 

องค
การบริหารส�วนตําบลบ�องตี้ อําเภอไทรโยค จงัหวัดกาญจนบุรี  
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ประเด็นยุทธศาสตร
 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป- พ.ศ. 2564 

1.ปลูกจิตสํานึก ค�านิยม  
คุณธรรม จริยธรรมและ 
สร�างวินัยแก�ทุกภาคส�วน 

1.1 สร�างจิตสํานึกและ
ส/งเสริมการเรียนรู�และ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝEกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือ
ส/งเสริมและสนับสนุนด�านหลักธรรมมาภิ
บาล และการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ี
เก่ียวข�อง  

 

� ดําเนินการ  

� ไม/ได�ดําเนินการ เนื่องจากเห็นว/า
เป<นการประหยัดงบประมาณ 

1 .1 .2 )  โครงการส/ ง เ สริ ม คุณธรรม 
จริยธรรมบุคลากรองค-การบริหารส/วน
ตําบลบ�อง ต้ี  เ พ่ือปลูกจิ ตสํ านึ ก ให� มี
คุณธรรม จริยธรรม  เข�าใจหลักธรรมทาง
ศาสนา การน�อมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป<นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ดําเนินโครงการส/งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมบุคลากรและการป�องกัน
การ ทุ จริ ตคอรั ปชั่ น  ให� แก/ คณะ
ผู�บริหาร พนักงาน ลูกจ�างประจําและ
พนักงานจ�าง โดยได�จัดกิจกรรมรับฟOง
การบรรยาย ณ องค-การบริหารส/วน
ตําบลบ�องต้ี มีผู�เข�าร/วมโครงการ 30 
คน 
 

� ดําเนินการ  
� ไม/ได�ดําเนินการ 

 
 
 

 1.1.3) โครงการส/งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันเข�าพรรษา 

ดําเนินโครงการแห/เทียนเข�าพรรษา 
ณ วัดบ�องต้ีล�วนพูลผลาราม 

1.1.4)  การส/งเสริมสนับสนนุให�จัด
กิจกรรม/โครงการวันสําคัญทางศาสนา
และเข�าร/วมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ 
 

ดําเนินกิจกรรม/โครงการวันสําคัญ
ทางศาสนาและเชิญชวนร/วมพิธีรําลึก
วันสําคัญของชาติ ดังนี้ 
1  ร/วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน
ปRยมหาราช 
2.   จั ด กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู/หัวฯ  
3.   จั ด กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�า
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม  
4.  จัดกิจกรรมสวดมนต- นั่งสมาธิ 



ประเด็นยุทธศาสตร
 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป- พ.ศ. 2564 

เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช/น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร�อม
บําเพ็ญประโยชน- เป<นต�น 
5.  จัดกิจกรรมอนุรักษ-วัฒนธรรม
ไทย การเข�าวัดทําบุญในเทศกาลต/าง 
ๆ  
6. ร/วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ
ส/ ง เ ส ริ มหลั กป รั ชญา เ ศรษฐ กิ จ
พอเพียง  
7.  ร/วมพิธีถวายสัตย-ปฏิญาณเพ่ือ
เป<นข�าราชการท่ีดี 
8.  ร/วมกิจกรรมวันจักรี 6 เมษายน 
9.  ร/ วมกิจกรรมวัน ฉัตรมงคล 5 
พฤษภาคม 
10.จัดกิจกรรม/โครงการวันผู�สูงอายุ 
� ดําเนินการ  
� ไม/ได�ดําเนินการ 

   1.2   ประชาสัมพันธ-
เชิดชูความดี ความซ่ือสัตย-
สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ-เชิดชูความดี ความ
ซ่ือสัตย-สุจริตในการปฏิบัติราชการ/
กิจกรรมและเป<นแบบอย/างท่ีดีแก/
ผู�ร/วมงาน คัดเลือกพนักงานเทศบาล
ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างดีเด/น 
 

�  ดําเนินการ  
�  ไม/ได�ดําเนินการ 

2. รวมพลังแผ�นดิน 
ป$องกันและปราบปราม
การทุจริต 
   2.1 ประชาสัมพันธ-ผ/าน
สื่อต/าง ๆ เพ่ือป�องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข�าราชการ 
   2.2  พัฒนาช/องทางใน
การแจ�งเบาะแสให�สะดวก
หลากหลายและปลอดภัย 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ- ให�พนักงาน 
ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง ปฏิบัติตน
ด�วยความซ่ือสัตย- สุ จริ ตตระหนัก ถึ ง
บทบาทภารกิจหน�าท่ีของตน/ศักด์ิศรีของ
การปฏิบัติหน�าท่ีราชการและต/อต�านการ
ทุจริต เช/น การติดประกาศ, การจัดทํา
บอร-ดประชาสัมพันธ- 

ดําเนินการประชาสัมพันธ-การป�องกัน
การทุจริตและประพฤติไม/ขอบของ
ข�าราชการ 
� ดําเนินการ  
      ประชาสัมพันธ-โดยการจัดทํา
เอกสารแผ/นพับ 
� ไม/ได�ดําเนินการ 
 

2.2.1)  ดําเนินการจัดทําช/องทางการ
ร� อ ง เ รี ย น ต/ า ง  ๆ  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร/
ประชาสัมพันธ- ให�ประชาชนทราบถึง
ช/องทางและหน/วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

จัดทําช/องทางการร�องเรียนต/าง ๆ 
และเผยแพร/ประชาสัมพันธ-ให�
ประชาชนทราบถึงช/องทางและ
วิธีการร�องเรียน 

� ดําเนินการ   3  ช/องทาง 
     1.  ร�องเรียนโดยการทําเป<น



ประเด็นยุทธศาสตร
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หนังสือส/งมาท่ีอบต.บ�องต้ี 
     2.  ร�องเรียนทางโทรศัพท- และ
สายตรงนายกฯ 
     3.  ร�องเรียนผ/านทางเว็ปไซด-
เทศบาล Facebook อบต.ฯ 
� ดําเนินการ  
� ไม/ได�ดําเนินการ 

3 . เ ส ริ ม ส ร� า ง ค ว า ม
แข็งแกร�งแก�หน�วยงาน
ต�อต�านการทุจริต 
    3 . 1  ลด มูล เห ตุ ขอ ง
โ อ ก า ส ท่ี จ ะ เ กิ ด ค ว า ม
เสี ยหายและขนาดของ
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตให�อยู/ในระดับท่ี
ยอมรับได� ควบคุมได� และ
ตรวจสอบได� 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของ
เจ�าหน�าท่ีเป<นประจําเดือนทุกเดือน 
 

     มีประชุมติดตามงาน ระหว/าง
ผู�บริหารกับหัวหน�าส/วนราชการ 
ระหว/างหัวหน�าส/วนราชการกับ
ผู�ใต�บังคับบัญชา และระหว/างผู�
บริหารงานกับบุคลากรของอบต.
จํานวน  12  ครั้ง 
� ดําเนินการ  
� ไม/ได�ดําเนินการ 

3 .1 .2 )  กลุ/ ม ง านตรวจสอบภายใน
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบั ติงานเ พ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบภายในองค-กร 

     ดําเนินการจัดทําแผนควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับ
ส/วนงานย/อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 
และ การควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ระดับองค-กรแบบ ปอ.2 
และ แบบ ปอ.3 
� ดําเนินการ  
� ไม/ได�ดําเนินการ 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซ้ือจัดจ�าง
ให�กับเจ�าหน�าท่ีในสังกัดและผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

     ประชุมชี้แจงข้ันตอนวิธีการการ
จัดซ้ือจัดจ�างให�ทุกคนได�ทราบทุกครั้ง
ท่ีมีการดําเนินการ 
� ดําเนินการ  
� ไม/ได�ดําเนินการ 

4.สร�างบุคลากรมืออาชีพ
ป$องกันและปราบปราม
การทุจริต 
  4.1 ส/งเสริมการประพฤติ
ต น ต า ม ม า ต ร ฐ า น
จรรยาบรรณของบุคลากร
ในหน/วยงาน 

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและ
ข�อบังคับว/าด�วยจรรยาข�าราชการ 
 

     จัดทําข�อบังคับว/าด�วยจรรยา
ข�าราชการและเผยแพร/ให�ทุกคนถือ
ปฏิบัติ 
� ดําเนินการ  
� ไม/ได�ดําเนินการ 

 

   4.2  นําระบบ
อิเล็กทรอนิกส-มาใช�ทาง

4.2.2) เผยแพร/ / ประชาสัมพันธ-ให�
ความรู�เก่ียวกับงานในหน�าท่ีของงานวินัย 

     เผยแพร/ประชาสัมพันธ-ให�
บุคลากรได�ทราบเก่ียวกับการ
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ข�อมูลข/าวสารเพ่ือลดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป<นการป�องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

เช/น การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ- ร�อง
ทุกข- ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยา
ข�าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด-  
 

ดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ- ร�อง
ทุกข- ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในการประชุมประจําเดือน 
     -แผ/นผับสรุปการดําเนินการทาง
วินัย 
     -ประชาสัมพันธ-ระเบียบท่ี
เก่ียวข�องผ/านทางเว็ปไซด-  
� ดําเนินการ  
� ไม/ได�ดําเนินการ 

 



ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส/งผลให�การปฏิบัติงานของบุคลากรองค-การบริหารส/วน

ตําบลบ�องต้ี มีความโปร/งใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผลการปฏิบัติงานเป<นไปด�วยความถูกต�อง 
การให�บริการมีคุณภาพมากข้ึน และทําให�มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย/างเป<นรูปธรรม 
เพ่ือรับทราบปOญหา อุปสรรคและนํามาใช�ประกอบการจัดทําแผนสําหรับการป�องกันการทุจริต
ล/วงหน�าหรือแก�ไขปOญหาได�ดียิ่งข้ึน รวมท้ังเป<นการเสริมสร�างภาพลักษณะขององค-การบริหารส/วน
ตําบลบ�องต้ี ให�เป<นท่ียอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย/าง
ทันท/วงที 

ป?จจัยสนับสนุน/ป?ญหาอุปสรรค  
ปOจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี ให�ความสําคัญกับการ 

ส/งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป�องกันการทุจริตคอร-รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส/งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานงานตามแผน และเข�าร/วมกิจกรรมต/าง ๆ อย/างต/อเนื่อง  

2. พนักงานส/วนตําบล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง ให�ความร/วมมือการดําเนินการในแต/ 
ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ  
  ปOญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ�าหน�าท่ีหรือผู�รับผิดชอบงานโดยตรงและไม/มีความรู�ในการส/งเสริมการขับเคลื่อน
แผนให�เป<นรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช�สําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  
  ข�อเสนอแนะ  

1. สําหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2565  เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
1.  กําหนดให�มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมและจรรยาข�าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร�างคุณธรรม

และการป�องกนการทุจริตคอร-รัปชั่นให�มากกว/านี้ 
3. จัดให�มีการประชุมชี้แจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แก/เจ�าหน�าท่ี หรือหา 

ผู�เชี่ยวชาญในการส/งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให�ความรู�เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร-ชาติว/าด�วยการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส/วนราชการ ให�เป<นไปอย/างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต/อองค-การบริหารส/วน
ตําบลปริก  

 
  ลงชื่อ………………………………………………ผู�รายงาน          

  (นายปRยณัฐ  วงษ-วิสิทธิ์) 
                                          วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 
หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดําเนินการตามแผนส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป�องกันการทุจริต คอรัปชั่น ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564  เช/น สําเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ/าย ฯลฯ 
 



 
 

 

 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลบ�องตี ้
เร่ือง  ช/องทางการร�องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค-การบริหารส/วนตําบลบ�องตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
...................................................   

  เพ่ือให�การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี เป<นไปด�วยความ
ถูกต�องเรียบร�อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร/งใส และตรวจสอบได�  ดังนั้น  หากท/านใดมีเรื่องร�องเรียน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี ท/านสามารถร�องเรียนได�ท่ี สํานักปลัด 
องค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี ตามช/องทางต/างๆ  ดังนี้ 

            1. ทางโทรศัพท-  สํานักงานองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี หมายเลข 034-686433 

            2. ทางโทรสาร  สํานักงานองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี หมายเลข 034-686433 

            3. สํานักปลัด สํานักงานองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี  

            4. ทางเว็บไซด-องค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี https://www.bongti.go.th/ 

            5. ทางหน�า facebook องค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี 

            6. โทรศัพท-สายตรงนายกองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี  

            7. ทางตู�ร�องเรียนองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี 
  

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 
    

                                                    
(นายนิทัศน-  ลูกอินทร-) 

นายกองค-การบริหารส/วนตําบลบ�องต้ี 
 
 
 
 

 


