
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  คอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2562 
1.เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุก
ภาคส่วนบริหารงานตามหลักธรรมา- 
ภิบาล 
    1.1  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.2  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

1.1.1)  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
บุคลากรองค์การบริหารส่ วนตำบลหาดขาม  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 “เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนา
ศักยภาพในการทำงานอย่างมีความสุข” 

ดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 “เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนา
ศักยภาพในการทำงานอย่างมีความสุข” จัดกิจกรรมอบรม
และบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านหาดขาม หมู่ที่ 3 วันที่ 
6-7 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 50 คน และ
บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหาดขาม หมู่ที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 
2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 
  ดำเนินการ 
󠄃 ไม่ดำเนินการ 

 1.1.2) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรุ้ให้ประชาชน
ตำบลหาดขามและบุคลากรใน อบต.หาดขาม และเพ่ือสำนึกถึง
พ ระมหากรุณ าธิคุณ และตระหนั กถึ งความห่ ว งใยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ติดตามผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย
ติดตามพัฒนาดูแลตัวอย่างเกษตรผสมผสาน ตามแนวคิด 
ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ณ  ศู น ย์ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหาดขาม ดำเนินการ
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
  ดำเนินการ 
󠄃 ไม่ดำเนินการ 
 

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2562 
 1.1.3) โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดำเนินโครงการ โดยจัดกิจกรรมให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดแยก

ขยะของตัวเองที่บ้าน และมีการมอบเกียรติบัตร และถวาย
เทียนพรรษา ณ  วัดหาดขาม ตำบลหาดขาม ระหว่าง 
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 มีผู้ร่วมโครงการฯ 50 คน 
  ดำเนินการ 
󠄃 ไม่ดำเนินการ 

 1.1.4) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/ โครงการวันสำคัญ 
ทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ 

ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ  ดังนี้ 
1. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 
2. เข้าร่วมกิจการรมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2562 
3. จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อม
บำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
4. กิจกรรมพระราช พิ ธีถวายพระเพลิ งพ ระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
5. จัดกิจกรรมอนุ รักษ์ วัฒ นธรมมไทย กิจกรรมลาน
วัฒนธรรมตำบลหาดขาม 
6. จัดกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
  ดำเนินการ 
󠄃 ไม่ดำเนินการ 

1.3) ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและ 
เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.3.1)  ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน 
คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น 

  ดำเนินการ 
󠄃 ไม่ดำเนินการ 

 



ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2562 
2.  บูรณาการทุกส่วนราชการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    2.1 บูรณาการหน่วยงานกับองค์กร
ทุ ก ภ าค ส่ ว น  ใน ก ารป้ อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
    2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ติ ดตามตรวจสอบ  การทุ จ ริ ตห รือ
ประพฤติมิชอบ 

2.1.1) ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่
ชอบของข้าราชการ 
  ดำเนินการ 
      มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
      ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำเอกสารแผ่นพับ 
󠄃 ไม่ดำเนนิการ 

 2.2.1)  ดำเนินการจัดทำช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
ให้มีความสะดวกหลากหลาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน 
  ดำเนินการ  3  ช่องทาง 

1. ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ทำการ อบต.
หาดขาม 

2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
3. ร้องเรียนผ่านเพจ อบต.หาดขาม 

󠄃 ไม่ดำเนินการ 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ 
ห น่ ว ย ง า น ใน ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 
    3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิด
ความเสี ยหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ใน
ระดับที่ ยอมรับ ได้  ควบคุม ได้  และ
ตรวจสอบได้ 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือน
ทุกเดือน 

  ดำเนินการ   
      มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.หาดขาม จำนวน 
12 ครั้ง 
󠄃 ไม่ดำเนินการ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2562 
 3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ

งานเพ่ือดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 
  ดำเนินการ   
      ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1,ปย.2 และการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.2 และ แบบ  
ปอ.3 
󠄃 ไม่ดำเนินการ 

4. เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
    4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.1.1) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 

  ดำเนินการ   
      จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุก
คนถือปฏิบัติ 
󠄃 ไม่ดำเนินการ 

4.2 นำระบบอิเล็กทรอนิกศ์มาใช้ 
ทางข้อมูลข่าวสารเพ่ือลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 

4.2.2) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ของงานวินัย เช่นการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
ระบบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซต์ 
อบต.หาดขาม 

  ดำเนินการ   
      เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการ
ดำเนินการทางวินัย อารอุทธรณื ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
      -ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน 
      -แผ่นพับสรุปการดำเนินการทางวินัย 
      -ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เก่ียวข้องผ่านทางเพจ อบต. 
หาดขาม 
󠄃 ไม่ดำเนินการ 

 
  
 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมี
คุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค
และนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหย้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็น
การเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
 

 ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  ให้ความสำคัญกับการ 

ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปัองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ตามแผน 
และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผน 
 

 ปัญหาอุปสรรค 
1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้ 

เป็นรูปธรรม 
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เห็นควรดำเนินการดังนี้ 

1. กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการ 

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำใหนการดำเนินงานตามแผนฯ  แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา 

ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วน
ตำบลหาดขาม 

 
 

 ลงชื่อ       อมรรัตน์ ศิลปศร       ผูร้ายงาน 
(นางสาวอมรรัตน์  ศิลปศร) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

รายงานผลวันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินการ 
แผนการส่งเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม 

และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 

อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

คำนำ 



 
 รายงานผลการดำเนินการมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบทของการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและคุณภาพ
การทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับมาตรการเชิงบวกในการ
ป้องกันปัญหาการกระทำผิดวินัยประมวลจริยธรรมจรรยาข้าราชการการทุจริตและการประพฤติมิช อบของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณืที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปทุกๆปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แผนดังหล่าวเป็นกรอบแนวทางหลักในการดำเนินงานของทุก
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อันจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่ได้กำหนดไว้อีกด้วย 
 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 


