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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัต ิ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
------------------------------------------------ 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้การ
ด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
1.ผลการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.ด าเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล โดยด าเนินโครงการดังนี้ 

  1.1 โครงการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ของพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 24 – 25 เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.2562 

ณ วัดป่าเขาโต๊ะ  ต าบลบักได  อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  มีผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ส.อบต.
เข้าร่วม จ านวน 35 คน 

ผลการด าเนินการ 
 การด าเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลวง ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม เกิดการ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
 

1.2 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลวง 

การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 22   สิงหาคม  พ.ศ.2562  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

พลวง  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  มีผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ส.อบต.เข้าร่วม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบล
บ้านพลวง  จ านวน 78 คน 

ผลการด าเนินการ 
 การด าเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลวง ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม เกิดการ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ 

1.3 จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง 



การด าเนินการ 
ประกาศ ณ เมื่อวันที่  30  มกราคม  2559 
ผลการด าเนินการ 
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
1.4 จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้องประจ าตัวบุคลากรทุกคน 
การด าเนินการ 
ประกาศ ณ เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2556 
ผลการด าเนินการ 
เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ 
1.5 จัดส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งเพ่ือให้มีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง 
การด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ผลการด าเนินการ 
เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถให้กับตนเองและน าความรู้ความสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

2.1 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความ
คิดเห็น 

- ตู้รับข้อร้องเรียน/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ www.banpluang.go.th 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านพลวง 
- เว็บไซต์ www.banpluang6@gmail.com 
- โทร 044 558 916 
- โทรสาร 044 558 917 
- facebook.อบต.บา้นพลวงการด าเนินการ 

จดัท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาแสการทุจริต 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท าจัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเวป

ไซต์ และแผ่นพับ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

3.1 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 
การด าเนินการ   จ าท าแผน และจัดท าสรุปผลการควบคุมภายใน 
 
 
 



ผลการด าเนินการ 
3.1.1.ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    

ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน   

3.1.2.การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะท างานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะท างานโดยแบ่งอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนภายในองค์กร  

3.1.3.ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ทั้งใน
ส่วนงานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการด าเนินการ จัดส่งรายงานให้ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินสุรินทร์และอ าเภอปราสาทเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 ตุลาคม 2559 
3.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและwww.banpluang.go.th 
การด าเนินการ   จัดท าแผน และจัดท าสรุปผล 
ผลการด าเนินการ 

กองคลังได้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ 
หนังสือพิมพ์ และทางอินเตอร์เนต www. banpluang.go.th 
3.3 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์  
การด าเนินการ 

รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต์ 
ผลการด าเนินการ 

ได้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเวปไซด์ www.banpluang.go.th และ
ทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.4 ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างมาตรฐาน

ความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
การด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซด์ 
3.5 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
การด าเนินการ ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผลการด าเนินการ 
ได้จ้างสถาบันการศึกษาส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการส ารวจความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับด ี
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

4.1 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 
การด าเนินการ  
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 
 

http://www.banpluang.go.th/


 ผลการด าเนินการ 
ส านักปลัดได้จัดท า  
           1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2) ก าหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  3) จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 
4.2 จัดท ารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

กับมาตรฐานความโปร่งใส 
การด าเนินการ 
จัดท ารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท ารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.3 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินการ ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 

  4.3.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 
4.3.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 
4.3.3 ด้านการเงิน 
4.3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 

ผลการด าเนินการ 
มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการตรวจสอบ

ภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ด าเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุมภายใน 
4.4  จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
การด าเนินการ 
จัดท า หลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชนเรียบร้อย

แล้ว 

2.ปัจจัยสนับสนุน 
 

  ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
  1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาเทศบาล เป็นการสร้างระบบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  2) เทศบาลต าบลแม่แรมมีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ Facebook   
 

3.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงเป็นหน่วยงานขนาดกลาง การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภา
เทศบาลอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภา
ยังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 



 การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดในเชิง
สัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงาน
หลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
 

4.ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพ่ือการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
        (ลงชื่อ)   วินิจ  วิญญูธรรม 
       (นายวินิจ  วิญญูธรรม) 
          หัวหน้าส านักปลัด 
 
   


