
 

 

 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
ที ่28/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

.......................................................... 
 

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชงได้จัดท าประมวลจริยธรรม เมื่อวันที่  19  
มกราคม 2565  ประกาศนโยบายคุณธรรม  จริยธรรมประจ าปีงบประมาณ 2565 เสริมสร้างคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการบริหารราชการ ลงวันที่ 20  มกราคม  2565  และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ว่าด้วย
จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง พ.ศ.2565 ลงวันที่  19  มกราคม  2565 แล้วนั้น 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ องค์การบริหารส่วนต าบล
กระแชง จึงแต่งตั้งคณะท างาน ดังนี้ 
  1. ปลัดอบต.       ประธานคณะท างาน 
  2. หัวหน้าส านักปลัด      คณะท างาน 

3. ผู้อ านวยการกองคลัง      คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง      คณะท างาน 
8. นักทรัพยากรบุคคล                                               คณะท างานและเลขานุการ 

 

คณะท ำงำนมีหน้ำที่ ดังนี้  
1. ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เป็นการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน 

การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ตามแผนงาน/โครงการ 
  3. รายงานผลการด าเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่   20   เดือน  มกราคม   พ.ศ.2565 
 

 

                                                                  (นายสุชาติ  สนธิ์ทอง)         
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
 

 

 

 

 



    

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร  ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
ที่        อย 73901/ 2563                         วันที ่ 24    มกราคม  ๒๕65 
เรื่อง    ขอประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปี 
          งบประมาณ พ.ศ.2565  
 

เรียน   หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง/ส านัก 
 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย   แผนการด าเนินงานและกิจกรรม     จ านวน  1  ฉบับ 
 

  ตามท่ีได้มีประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ  พนักงานจ้าง ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายสภา ประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
กระแชง พ.ศ.2565  ลงวันที่  19  มกราคม 2565  ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม พนักงานและพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  20  มกราคม 2565 และประกาศ เจตจ านงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 
ลงวันที่ 21  มกราคม  2565 ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  ได้มีค าสั่งที่ 28/2565 ลงวันที่ 20  
มกราคม  2565  แต่งตั้งคณะท างานแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  นั้น  
 

  บัดนี้ คณะท างานได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบ และขอให้แจ้งพนักงานในสังกัดทราบด้วย  
 
 
            
           (นายการุณ  พิริยายน) 
            ประธานคณะท างานฯ 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

แผนกำรเสริมสร้ำงวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง  อ ำเภอบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
……………………………………… 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร เป้ำหมำย 
1 เจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร พนักงาน อบต. และ

พนักงานจ้างประกาศเจตนารมณ์คุณธรรม
ต้นแบบ 

ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดจะแจ้ง
ให้ทราบในการ
ประชุมพนักงาน 

2 กิจกรรมท าบุญ อบต.วิถีพุทธ 2565 14  มกราคม 2565 
3 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2564 
4 โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

5 โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารกฎหมาย
เกี่ยวกับท้องถิ่น/กฎหมายต่างๆ 

ปีงบประมาณ 2564 

6 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2564 
7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

เจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร พนักงาน อบต. และ
พนักงานจ้าง 

ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
ที่       อย 73901/ 2564                วันที่   30  กันยายน  ๒๕64 
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจ าปี 
          งบประมาณ พ.ศ.2564  
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย   ผลการด าเนินงานฯ      จ านวน  1  ชุด 
  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ที่ 202/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 แต่งตั้ง
คณะท างานเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นั้น 
  บัดนี้ การด าเนินการตามแผนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

1 เจ้าหน้าท่ี  ผู้บรหิาร พนักงาน อบต. และ
พนักงานจ้างประกาศเจตนารมณค์ุณธรรม
ต้นแบบ 

  30  ตลุาคม  2563 

2 กิจกรรมท าบญุ อบต.ตักบาตร  ฟงัเทศน์    1  เมษายน 2564 
3 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา     งดเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-

19 
4 ส านักงาน ปปช.จัดประชุมช้ีแจงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 
  11 มีนาคม 2564 

ผ่านระบบ ZOOM          
 

5 ส านักงาน ปปช.จัด  โครงการขับเคลื่อนและ
บูรณาการป้องกันการทุจรติเกี่ยวกับการรุกล้ า
แม่น้าสาธาระ 

  24  มีนาคม 2564 
 

6 โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 

  10  มีนาคม  2564 

7 โครงการอบรมข้อมลูข่าวสารกฎหมายเกี่ยวกับ
ท้องถิ่น/กฎหมายตา่งๆ 

  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 

8 โครงการยกย่องผู้มีคณุธรรมจริยธรรมดีเด่น   30 กันยายน 2564 
9 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมให้แก่

เจ้าหน้าท่ี  ผู้บรหิาร พนักงาน อบต. และ
พนักงานจ้าง 

  งดเนื่องจากสถานการณ์ โควดิ-19 

10 โครงการหมู่บ้านศลิ 5   24 กันยายน 2564 
   

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 
               (นางวิลาวรรณ์  เสนดี) 
      เลขานุการคณะท างาน 
 



 

 

 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
เรื่อง  ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
.......................................................... 

 

  ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง เรื่อง แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 แล้วนั้น 
  บัดนี้ คณะท างานได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

1 เจ้าหน้าท่ี  ผู้บรหิาร พนักงาน อบต. และ
พนักงานจ้างประกาศเจตนารมณค์ุณธรรม
ต้นแบบ 

  30  ตลุาคม  2563 

2 กิจกรรมท าบญุ อบต.ตักบาตร  ฟงัเทศน์    1  เมษายน 2564 
3 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา     งดเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-

19 
4 ส านักงาน ปปช.จัดประชุมช้ีแจงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 
  11 มีนาคม 2564 

ผ่านระบบ ZOOM          
 

5 ส านักงาน ปปช.จัด  โครงการขับเคลื่อนและ
บูรณาการป้องกันการทุจรติเกี่ยวกบัการรุกล้ า
แม่น้าสาธาระ 

  24  มีนาคม 2564 
 

6 โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 

  10  มีนาคม  2564 

7 โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารกฎหมายเกี่ยวกับ
ท้องถิ่น/กฎหมายตา่งๆ 

  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 

8 โครงการยกย่องผู้มีคณุธรรมจริยธรรมดีเด่น   30 กันยายน 2564 
9 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมให้แก่

เจ้าหน้าท่ี  ผู้บรหิาร พนักงาน อบต. และ
พนักงานจ้าง 

  งดเนื่องจากสถานการณ์ โควดิ-19 

10 โครงการหมู่บ้านศลิ 5   24 กันยายน 2564 
 

   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2564 
 

 

               
(นายการุณ  พิริยายน) 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  ปฏิบัติหน้าที่   
  นายกกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

 



 
กิจกรรท ำบุญองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง  ฟังเทศน์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่  ผู้บริหำร พนักงำน อบต. และพนักงำนจ้ำงประกำศเจตนำรมณ์คุณธรรมตน้แบบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ประชุมชี้แจงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันอำชญำกรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

 
 
 
 
 
 

 
 

ร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนศิล 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


