
 

รายงานการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖5 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
********************************************* 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า,  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า    
       
คำชี้แจง  ในการตอบแบบประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม     
    
 1.แบบประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงระดับความสำเร็จของการ
พัฒนา 
ความรู้และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนและเสร็จสิ้น
การ  
ฝึกอบรม ตลอดจนติดตามผลที่เกิดขึ้นภายหลังการฝึกอบรม ทั้งนี้ การฝึกอบรมให้หมายถึง การฝึกอบรมที่
องค์การ- 
บริหารส่วนตำบลดำเนินการเองหรือส่งบุคลากรไปรับการฝึกอบรม     
  
 2.แบบประเมินและติดตามผล แบ่งเป็น 3  ตอน มีระดับคะแนน และระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมินและติดตามผล       
 ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผล        
 ระดับคะแนน 5 ระดับ คือ    5=ดีมาก      4=ดี      3=ปานกลาง      2=น้อย      1=น้อยมาก 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ คือ    90-100=ดีมาก     70-89=ดี     50-69=ปานกลาง  
                                          30-49=น้อย      29-1=น้อยมาก   
 3.ระยะเวลาการประเมินและติดตามผล มีดังนี้      
 3.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมินและติดตามผล  และตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผล (ก่อน
การฝึกอบรม) ให้ประเมินผลภายใน 7 วันก่อนการฝึกอบรม      
 3.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผล (หลังการฝึกอบรม) ให้ประเมินผลภายใน 1 เดือนหลังจากเสร็จสิ้น 
การฝึกอบรม         
 3.3 ตอนที่ 3 ข้อมูลการติดตามผล ให้ติดตามผลการฝึกอบรม ภายใน 3 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการฝึก 
อบรม อย่างน้อย 2 ครั้ง          
 4.ผู้ประเมินและติดตามผล  ให้ประเมินและติดตามผลตามสายการบังคับบัญชา  ดังนี้  
  



  4.1 ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผล       
  (1) พนักงานส่วนตำบลระดับปฏิบัติการ, พนักงานจ้าง  ประเมินโดย หัวหน้างาน หัวหน้าส่วน
  (2) หัวหน้าส่วน ประเมินโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     
  (3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประเมินโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
  4.2 ตอนที่ 3 ข้อมูลการติดตามผล       
  (1) ผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ บุคลากรผู้ร่วมงานในองค์การบริหารส่วนตำบล  หัวหน้างาน  หวัหน้า
ส่วน  ปลัด- 
องค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามความเหมาะสม 
  (2) ผู้สัมภาษณ์ ได้แก่ บุคลากร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย    
  5.ขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมตาม
แนวทางท่ีได้กำหนดไว้ และนำส่งให้งานบริหารงานบุคคล  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
เพ่ือจักได้เสนอข้อมูลดังกล่าวให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบต่อไป     
     

(ลงชื่อ) นายจรรยา   สุโพธิ์    ผู้รายงาน 
( นายจรรยา   สุโพธิ์ ) 

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

ทราบ 
(ลงชื่อ) นายอาทิตย์   ศรีวงษ์ 

( นายอาทิตย์   ศรีวงษ์ ) 
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะก่ัวป่า 
 

รับทราบ 
(ลงชื่อ)  สมชาย   สง่าภาคภูมิ 
( นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ ) 

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 



แบบรายงาน 
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖5 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ ลักษณะการดำเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดผล/วิเคราะห์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๑ 1.1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่าทุกระดับ
ปฏิบัติตนตามหลักคณุธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภบิาล รวมทั้งให้ปฏิบัติตน
ตามรอยพระยุคลบาทและหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1 จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมฯ                                   

1.1.2 เผยแพร่ประชาสมัพันธ์อยา่งต่อเนื่องให้เกิด
กระแสคา่นิยมในการปฏิบัตตินตามหลักคณุธรรม
จริยธรรม 

1.1.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/กิจกรรม 
กระตุ้นให้ปฏิบัติตนตามหลักคณุธรรมจริยธรรมฯ 

ม.ค.25๖5–ก.ย.2๕๖5 1.1.1 จำนวนหลักสตูร/
กิจกรรม 
 
1.1.2 จำนวนครั้งในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 
1.1.3 จำนวนบุคลากรที่เขา้
รับการอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม 

๒ 1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่าปฏิบตัิงานภายใต้
กรอบวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

1.2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานภายใต้กรอบวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1.2.2 เผยแพร่ประชาสมัพันธ์อยา่งต่อเนื่องให้เกิด
จิตสำนึกในการปฏิบัติงานภายในกรอบวินัยข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

1.2.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

ม.ค.25๖5–ก.ย.2๕๖5 1.2.1 จำนวนหลักสตูร/
กิจกรรม 
 
 
1.2.2 จำนวนครั้งในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 
1.2.3 จำนวนบุคลากรที่เขา้



กระตุ้นให้เกดิจิตสำนึกในการปฏิบตัิงานภายใต้กรอบ
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 

รับการอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม 

๓ 1.3 ยกย่องเชิดชูพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกั่วป่าท่ีมีความประพฤตดิีหรือมคีวามซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัตหิน้าท่ี 

1.3.1 ดำเนินการคดัเลือกและใหร้างวัลแก่บุคคลที่
ประพฤติดหีรือบุคคลที่มีความประพฤติซื่อสัตย์สุจริต 

1.3.2 ประกาศเกียรติคณุ บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะกั่วป่าท่ีไดร้ับรางวัลเกียรติคณุผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น เวปไซต์ สถานีวิทยุ เปน็ต้น 

 

ม.ค.25๖5–ก.ย.2๕๖5 1.3.1 ร้อยละความสำเร็จ
ในการดำเนินการคัดเลือก
และให้รางวัล 
1.3.2 จำนวนช่องทางใน
การประกาศเกียรติคณุ 

๔ 1.4 สนับสนุนใหผู้้บริหารมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

1.4.1 ผู้บริหารมสี่วนร่วมในการทำหน้าที่ประธานหรือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
ที่เกี่ยวกับการส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม 
 
1.4.2 ผู้บริหารผลักดันให้เกดิสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 

ม.ค.25๖5–ก.ย.2๕๖5 1.4.1 จำนวนคำสั่ง/บันทึก
ข้อความ/เอกสารที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 
1.4.2 จำนวนแนวทาง/
วิธีการ เช่น ประกาศ 
นโยบายฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนราชการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

๑ 2.1 ส่งเสริมการประสานความร่วมมือของทุกส่วนราชการและภาคส่วนของสังคม
ในการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.1.1 เข้าร่วมกิจกรรม/สมัมนา/ประชุม/กิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก ในเรื่องการจดัทำยุทธศาสตร์/
มาตรการ/แนวทางปฏิบตัิในการสง่เสริมความร่วมมือ
เกี่ยวกับการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และการป้องกัน

ม.ค.25๖5–ก.ย.2๕๖5 2.1.1 ร้อยละของจำนวน
ครั้งในการเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/ประชุม/กิจกรรม 



ปราบปรามการทุจริต 

๒ 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือบุคคลภายนอกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

2.2.1 สร้างโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกมี
ส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วปา่ 

2.2.2 จัดใหม้ีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้
สามารถเข้าถึงได้อยา่งสะดวกสบาย 

2.2.3 ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540  เช่น  

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, สายด่วน, เวปไซต์, บอรด์
ประชาสมัพันธ์, เป็นต้น 

2.2.4 สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน เกีย่วกับ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ประพฤติเข้าข่ายการ
ทุจริต เช่น การปฏิบตัิหรือละเว้นหน้าท่ีโดยมิชอบ และ
การปฏิบัติที่ขัดแย้งระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ของทางราชการ เป็นต้น 

2.2.5 ส่งเสรมิให้พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะกั่วป่าตระหนักถึงประโยชน์ของการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

ม.ค.25๖5–ก.ย.2๕๖5 2.2.1 จำนวนช่องทางใน
การให้ประชาชนมสี่วนร่วม 
 
2.2.2 จำนวนช่องทางใน
การรับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 
 
2.2.3จำนวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
จำนวนครั้งในการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ 
 
2.2.4 จำนวนครั้งในการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
 
 
 
2.2.5 จำนวนครั้งในการ
ส่งเสริม 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑ 3.1 พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นระบบ
และโปร่งใส 

3.1.1 ดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กรอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตะกั่วป่า 
 
 
 
 
3.1.2 ดำเนินการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 ดำเนินการประเมินความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 
 
 
3.1.4 จัดใหม้ีระบบ/กลไก การจดัการกับเบาะแสทุจริต
และประพฤติมิชอบและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ม.ค.25๖5–ก.ย.2๕๖5 1.ร้อยละความสำเร็จในการ
ดำเนินการจัดทำแผน
ตรวจสอบ 
2. จำนวนระบบที่ตรวจสอบ
นอกจากระบบการเงินและ
บัญช ี
 
1.ร้อยละความสำเร็จในการ
จัดทำรายงานความก้าวหน้า 
2.ร้อยละของความสำเร็จใน
การจัดทำรายงานการ
ประเมินผล (สิ้นปี) 
 
3.1.3  ร้อยละของ
ความสำเร็จในการประเมิน 
1.ร้อยละของความสำเร็จใน
การจัดการเบาะแสการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบ 
2. จำนวนครั้งในการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ/

กลไก 

 



๒ 3.2 เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ
หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ  ที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำทุจริตและ
ประพฤติมิชอบหรือการฝา่ฝืนไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

3.2.1 ดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมาย/ระเบียบ
กำหนดกับผู้ที่ถูกกลา่วหาว่ากระทำผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ 
 
 
 
3.2.2 จัดทำรายงานและสถติิ การกระทำผิดฐานทุจริต
และประพฤติมิชอบฯ 
 
3.2.3 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ
หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

ม.ค.25๖5–ก.ย.2๕๖5 3.2.1 ร้อยละความสำเร็จ
ในการจัดการ กรณีการ
กระทำผดิฐานทุจรติฯ ตาม
กระบวนการทีก่ฎหมาย/
ระเบียบกำหนด 
 
3.2.2 จำนวนครั้งในการ 
จัดทำรายงานและสถิติเสนอ
ผู้บริหาร 
 
3.2.3 จำนวนครั้งในการ
ทบทวนกฎหมาย 

 3.3 ผลักดันให้สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่ามสี่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมและป้องกันการทุจริต 

3.3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการสง่เสริมคณุธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจรติ เสนอผู้บรหิารให้ความ
เห็นชอบทุกปีงบประมาณ 
 
3.3.2 จัดใหม้ีช่องทางในการติดตอ่สื่อสาร ปรึกษาหารือ 
และแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ระหว่างบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกั่วป่า 

ม.ค.25๖5–ก.ย.2๕๖5 3.3.1 ร้อยละของ
ความสำเร็จในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ 
 
3.3.2 จำนวนช่องทางใน
การติดต่อสื่อสาร 
 

 3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์เพื่อเพ่ิมความโปร่งใสและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

3.4.1 นำเทคนิค/วิธีการบริหารจดัการแนวใหม่และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรบคุคล 
3.4.2 นำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ประกอบการ
พิจารณาดำเนินโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
3.4.3 ยึดหลักกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครดัใน

ม.ค.25๖5–ก.ย.2๕๖5 3.4.1 จำนวนเทคนิค/
วิธีการ/ระบบที่นำมาใช้ 
 
3.4.2 จำนวนกิจกรรมที่นำ
หลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้
ประกอบการพิจารณา 
3.4.3 ร้อยละของ
ความสำเร็จในการ



การปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกดิการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบตามกฎหมายและ
ระเบียบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑ 4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของพนักงานส่วนตำบลด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

4.1.1 จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 

4.1.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สมัมนา/กิจกรรม ใน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 

 

4.1.3 จัดทำ/เผยแพรม่าตรการ/แนวทางปฏิบัติ/
เอกสารทางวิชาการ/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การป้องกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ 

ม.ค.25๖5–ก.ย.2๕๖5 4.1.1 จำนวนหลักสตูร/
กิจกรรม 
 
4.1.2 ร้อยละของการเข้า
ร่วมอบรม/สมัมนา/กิจกรรม 
 
 
 
4.1.3  
1.จำนวนมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/เอกสารทาง
วิชาการ/ข้อมูลข่าวสารทีไ่ด้
เผยแพร ่
2. จำนวนช่องทางการ
เผยแพร ่

๒ 4.2 พัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า
ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นมืออาชีพ 

4.2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบรหิารส่วนตำบลตะกั่ว
ป่าอย่างสม่ำเสมอ 

4.2.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสร้าง

ม.ค.25๖5–ก.ย.2๕๖5 4.2.1  จำนวนหลักสูตร/
กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้าง
ความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การทำงาน 
 
4.2.2 ร้อยละของการเข้า
ร่วมอบรม 



ความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานตามภารกิจต่างๆ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกัว่ป่าอย่างสม่ำเสมอ 

 
 

        (ลงชื่อ)  สมชาย   สง่าภาคภูมิ 
( นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คณุธรรม จริยธรรม และการปอ้งกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จงัหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5 
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1. ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน 
1.1 สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการ

เรี ย น รู้ แ ล ะป ฏิ บั ติ ต าม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 

 ดำเนินการ  

 ไมไ่ดด้ำเนินการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการประหยัด
งบประมาณ 

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุบุคลากร อบต.ตะกั่วป่า 
เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา 
การน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.
ตะกั่ วป่ า ให้ แก่  คณะผู้ บริหาร พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยได้จัดกิจกรรมกวาด
ลาน ฟังธรรม รับศีล  

 

 ดำเนินการ  

 ไมไ่ดด้ำเนินการ 
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 1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลงานเดือนสิบ 

แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประกวดจาด 

ดำเนินโครงการประกวดจาดของแต่ละหมู่บ้ าน โดย
สนับสนุนงบประมาณ จาดละ 3,000  บาท 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ 

 

ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวน
รว่มพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 

1  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 

2.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ   

3.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม   

4.  จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อม
บำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

5.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การเข้าวัดทำบุญใน
เทศกาลต่าง ๆ  

6. ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่ งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

7.  จัดกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
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8.  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 

9.  ร่วมกิจกรรมวันจักรี 6 เมษายน 

10.  ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 

11.  จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ 

 ดำเนินการ  

 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน
ส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น 

 

  ดำเนินการ  

  ไมไ่ด้ดำเนินการ 

2. รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้าน
การทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ 

 ดำเนินการ  

      ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำเอกสารแผ่นพับ 

 ไมไ่ดด้ำเนินการ 
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2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 

 

 

2.2.1)  ดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 

 ดำเนินการ   3  ช่องทาง 

     1.  ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ทำการ 
อบต.ตะกั่วป่า 

     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก อบต. 

     3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.ตะกั่วป่า 

 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

3. เส ริ ม ส ร้ า งค ว าม แ ข็ ง แ ก ร่ ง แ ก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 

 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือน 

ทุกเดือน 

 ดำเนินการ  

     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.ตะกั่วป่า 
จำนวน  12  ครั้ง 

 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพ่ือ  ดำเนินการ  



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 25๖5 

ดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร      ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ 
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3 

 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 

 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้
ที่เก่ียวข้อง 

 ดำเนินการ  

     ประชุมชี้แจงขัน้ตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ 

 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

4 .1  ส่ ง เส ริ ม ก ารป ระพ ฤ ติ ต น ต าม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.1.1) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 

 

 ดำเนินการ  

     จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 

 ไมไ่ดด้ำเนินการ 
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4.2 นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง
ข้อมู ลข่ าวสารเพ่ื อลดการทุ จริตและ
ประพฤติมิ ชอบ เป็ นการป้ องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 

 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
งานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์  ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์ อบต.ตะกั่วป่า 

 

 ดำเนินการ  

     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 

     -ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน 

     -แผ่นผับสรุปการดำเนินการทางวินัย 

     -ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์ 
อบต.ตะกั่วป่า 

 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน 

ตำบลตะกั่วป่า มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  

ปัจจัยสนับสนุน 

1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ให้ความสำคัญกับการ 
ส่งเสริมวินับ คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละ 
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ  

  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้ 
เป็นรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  
  ข้อเสนอแนะ  



1. สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
1.  กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ 

การป้องกนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 

3. จดัให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา 
ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  

 

        (ลงชื่อ)  สมชาย   สง่าภาคภูมิ 
( นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
************************************************************ 

 

   

 


