
รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 

 
 1 การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการสeหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 

 1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ: เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบาย 
ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง 

  2) สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด: ก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ 
ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 

  3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง:  เจ้าหน้าที่ต้องระบุ
ผลประโยชน์ ทับซ้อนในการปฏิบัติ และจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้อง 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมก าหนดนโยบาย  

4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร: ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน 

 
 2 แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดข้ึนในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน  
 2) พัฒนานโยบาย และกลยุทธ์การจัดการปัญหา  
3) ให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงรวมถึงคณะผู้บริหาร  
4) ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความมุ่งม่ันใน การ

จดัการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6) บังคับใช้นโยบายที่ก าหนด  
7) มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ  

3 แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

1) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
2) ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบในกรณีที่       

มีเหตุการณ์เกิดข้ึนอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน  
3) ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือป้องกันการ  รวมกลุ่ม

หรือ syndicate 4) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง 
 5) มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้ตรวจสอบ 

พฤติกรรมร่ าารวยผิดปกติ 
 6) ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง  
7) ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว  
8) ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพ่ือประเมินผลการท างาน และการ 

คอร์รัปชั่น  



ประเด็นความเสี่ยงในภารกิจงานที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การปรบัปรุง/แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

หมายเหตุ 

1. การ
จัดซื้อจัด 
จ้างภายใน 
หน่วยงาน 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความเสีย่งในการเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจาก 
ต้องมีการตดิต่อกับภาคเอกชน
ในการจัดซื้อหรือ จัดจ้าง - 
การเสนอราคา – การก าหนด
ราคากลาง - การเปิดเผย
ข้อมูลจัดซื้อจดั จ้าง - การ
ตรวจรับพสัด ุ- ความสัมพันธ์
กับ ภาคเอกชน 

1. จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบตักิารจัดซื้อจดั
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. การก าหนดราคากลางโดยผูเ้ชี่ยวชาญในรูป 
คณะกรรมการ  
3. การรายงานผลการจดัซื้อ จัดจ้าง  
4. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสมัพันธ์
ระหว่างคู่สญัญา  
5. การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อ่ืน
ใด 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
/หัวหน้าพัสด ุ

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

ยังมีความ 
เสี่ยง 

2. การ 
บริหารงาน
บุคคล 
ภายใน
หน่วยงาน 

การบริการงานบุคคลอาจ เกิด
ความเสีย่งเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนในประเด็นเกี่ยวกับ 
 - การคัดเลือกบุคคลใหด้ ารง 
ต าแหน่งภายในอบต.บา้น
พลวง  
- การเลื่อนระดับบุคลากร 
 - การพิจารณาความด ี
ความชอบ 

การป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การ บริหารงานบุคคลเรื่องการคดัเลือกบุคคล  
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานและ 
ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบโดยทัว่ถึง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนท่ีประกาศ  
3. ประกาศรายช่ือผูไ้ดร้ับการคัดเลือกและ
ผลงานโดยเปดิเผยเพื่อเปดิโอกาสให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทักท้วงภายในเวลาทีก่ าหนด 
(ภายใน 30 วันนับ แต่ประกาศ) การเลื่อน
ระดับ  
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
งานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน 
ระดับทีสู่งขึ้นและประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบ
โดยทั่วถึง 
2. คณะกรรมการประเมินผลงานเป็นผู้
พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของผลงาน 
และให้เปดิเผยผลงานต่อสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงและป้องกันการ
ลักลอบใช้ผลงาน  
3. มีการคัดเลือกอย่างเป็นระบบมคีวาม
โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได ้การ
พิจารณาความดีความชอบ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
2. การก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลภายในกลุ่ม
เป็นไปด้วยความเหมาะสมตามภารกิจงานท่ี
รับผิดชอบ  
3. ประกาศคะแนนผลการประเมนิ และร้อย
ละที่ใช้เลื่อน เงินเดือน  
4. การให้โอกาสผูร้ับการประเมินทักท้วงผล
การประเมิน 

กลุ่มงาน 
ทรัพยากร 

บุคคล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

ยังมีความ 
เสี่ยง 



3. การใช้ 
ทรัพย์สิน
ของทาง 
ราชการ 

- การใช้รถราชการไปในกิจ 
ส่วนตัว 
- การใช้วัสดุอุปกรณส์ านักงาน 
ไปกับเรื่องส่วนตัว  
- การชาร์จไฟฟ้าอุปกรณ ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในท่ีท างาน  
- ฯลฯ 

- ประกาศอบต.บ้านพลวง ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 
2562 เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมจริยธรรมและโปร่งใส 
ตามแนวทางการประเมินคุรธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

ยังมีความ 
เสี่ยง 

 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  

ในการด าเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการด าเนินการตามโครงการ
จ านวน 1 โครงการ ประสบความส าเร็จ ดังนี้  

1) ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง แต่งตั้ง คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง คณะกรรมการด าเนินงาน ท าให้ การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนงานโรงการที่ก าหนดไว้  

2) การที่มีหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง และการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง เป็นการ
เสริมสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์กรได้ในระดับหนึ่ง 

 3) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้าง ปัญหาอุปสรรคคือการเข้าถึงข้อมูล และการด าเนินงานตามแผนฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุม 
ประกอบกับหน้าที่บริการประชาชนอันไม่สามารถปล่อยวางได้เป็นเหตุให้ โครงการ/แผนงานบางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่ก าหนด  

๓. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

  3.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพ่ือสร้างชาติ
ตามหลัก ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 - เมื่อวันที่ 22   สิงหาคม  2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง         
นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจฯ หัวหน้ากลุ่มงาน 
และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพ่ือสร้างชาติ
ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระท าการ โกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์พร้อมกับแสดง
ทางสัญลักษณ์ด้วยการน าแขนขวาทับแขน ซ้าย รูปท่ากากบาท และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง มีการจัดท าหลักเกณฑ์/วิธีการรับเรื่องร้องเรียน โดยการแสดง
แผนผัง ขั้นตอนไว้เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้ทราบ  



- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ได้จัดท าคู่มือส าหรับการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โดยเฉพาะ  
3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง มีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น มาด้วยตนเอง 

โทรศัพท ์หนังสือหรือจดหมายร้องเรียน หรือทางเว็บไซต์และจากหน่วยงานต่างๆ 
 -มีการจัดท าแผนผังการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านพลวง และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
3.4 ผลักดันให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านความโปร่งใส พร้อม

ปรับปรุง กระบวนงานเพ่ือน าร่องแก่หน่วยงานอ่ืน/ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรม/ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ปฏิบัติตาม 
มาตรฐานทางคุณธรรม/ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง  
คุณธรรม 

  - ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เรื่อง นโยบายด้าน
ความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที ่ 
3.5 คัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยงปรับปรุงกระบวนงานให้เกิดความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖2 

- ปรับปรุงกระบวนงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ โดยก าหนดแบบตรวจสอบความมีส่วนได้เสียใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเจ้าหน้าที่กับภาคเอกชนที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น  
3.6 สนับสนุนให้มีช่องทางในระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตขององค์กร 
  - มีการเปิดช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรผ่าน 

หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง โดยตรงแก่ประชาชนทั่วไป (หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลวง หัวข้อ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 3.7. สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย (น าระบบ
ระบบอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้) 

  - องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง สนับสนุนการรวมกลุ่มของบุคลากรภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพลวง เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม สอดส่อง การใช้อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพลวง ผ่าน Application LINE และ Application Facebook ชื่อกลุ่ม “อบต.บ้านพลวง”  
3.8 การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร  

- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณ 
และบุคลากร  
3.9. การจัดท าแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง มีการจัดท าแผนควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง 
3.10 จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม: วิถีธรรม โดยมีกิจกรรมท าบุญ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ ภายใน

องค์กร  
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าาหรับบุคลากร

ภายใน ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร   
3.11 จัดท าสื่อ/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพ่ือต่อต้านการทุจริต  



- มีการจัดท าาคูม่ือผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

 3.12 ส่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และสัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต 
 

ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพลวง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 จ านวนทั้งสิ้น 1 กิจกรรม 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
อบต.บ้านพลวง 

ด าเนินการแล้ว 

 

๔. ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแผน 

  4.๑ เนื่องจากเป็นปีงบประมาณแรกที่มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรม เห็นควรให้มี
การจัดท าแผนฯทุก ปีงบประมาณ 

4.2 ควรก าหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และมี
ความ เชื่อมโยงต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ 

  4.๓ ควรก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
ภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง เพ่ือให้ทราบว่ามีการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่ เพียงใด 

 

 

(ลงชื่อ)    
                (นายวินิจ  วิญญูธรรม) 
         หัวหน้าส านักปลัด 


