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รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัต ิ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
------------------------------------------------ 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัด
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และ
บัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2565 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุ
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 
1.ผลการดำเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.ดำเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างสำนึก ค่านิยมให้หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านพลวงปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล โดยดำเนินโครงการดังนี้ 

   1.1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ของพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

การดำเนินการ 
ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 4  สิงหาคม 2565 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  มีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ส.อบต.บ้านพลวง และกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านพลวง เข้าร่วม  จำนวน 77 คน 

ผลการดำเนินการ 
การดำเนินการเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน

จ้าง ส.อบต.บ้านพลวง และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านพลวง ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการทำงานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้
เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ 

 
 

1.2 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านพลวง 

การดำเนินการ 
ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 2565 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  มีผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ส.อบต.เข้าร่วม  จำนวน 61 คน 
ผลการดำเนินการ 

  การดำเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้นำหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมีความเป็นธรรมและปลูก
จิตสำนึกการต่อตา้นการทุจริตในองค์กร 
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1.3 จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง 
การดำเนินการ 
ประกาศ ณ เมื่อวันที่  11  มกราคม  2565 
ผลการดำเนินการ 
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

1.4 จัดทำคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้องประจำตัวบุคลากรทุกคน 
การดำเนินการ 
ประกาศ ณ เมื่อวันที่  11  มกราคม  2565 
ผลการดำเนินการ 
เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ 
 
1.5 จัดส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งเพื ่อให้มีความรู ้ด้านระเบียบ 

กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง 
การดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ผลการดำเนินการ 
เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มพูน

ความรู้ความสามารถให้กับตนเองและนำความรู้ความสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

2.1 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต  การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส/ความคิดเห็น 

- 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.บ้านพลวง 

การดำเนินการ 
จัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาแสการทุจริต 
ผลการดำเนินการ 
มีการจัดทำจัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ทางเว็ปไซต์ และแผ่นพับ 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

3.1 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 
การดำเนินการ   จำทำแผน และจัดทำสรุปผลการควบคุมภายใน 
ผลการดำเนินการ 
3.1.1.กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    
ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้ผ ู ้ร ับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเง ินแผ่นดิน ผู ้กำกับดูแล              
และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน   

3.1.2.การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กร  

3.1.3.ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557 ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6              ทั้งใน
ส่วนงานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการดำเนินการ จัดส่งรายงานให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สุรินทร์และอำเภอปราสาทเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 ตุลาคม 2564 

 
3.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและwww.banpluang.go.th 
การดำเนินการ   จัดทำแผน และจัดทำสรุปผล 
ผลการดำเนินการ 
กองคลังได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื ้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ 

หนังสือพิมพ์ และทางอินเตอร์เน็ต www. banpluang.go.th 
 
3.3 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์  
การดำเนินการ 
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ 

ข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต์ 
ผลการดำเนินการ 
ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื ่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์ www.banpluang.go.th        

และทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 
3.4 ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้าง

มาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
การดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด ์
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3.5 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

การดำเนินการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผลการดำเนินการ 
ได้จ้างสถาบันการศึกษาสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการสำรวจความพึง

พอใจอยู่ในระดับด ี  
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

4.1 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 
การดำเนินการ  
จดัทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 

  ผลการดำเนินการ 
สำนักปลัดได้จัดทำ  

           1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2) กำหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  3) จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 
 

4.2 จัดทำรายงานผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส 

การดำเนินการ 
จัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการดำเนินการ 
มีการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.3 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ 
การดำเนินการ ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 

  4.3.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 
4.3.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 
4.3.3 ด้านการเงิน 
4.3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 
ผลการดำเนินการ 
มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการ

ตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ดำเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุมภายใน 
4.4.1  จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
การดำเนินการ 
จัดทำ หลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ผลการดำเนินการ 
มีการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชน

เรียบร้อยแล้ว 
/2.ปัจจัยสนับสนุน… 
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2.ปัจจัยสนับสนุน 
 

  ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ดำเนินการประสบความสำเร็จ ดังนี้ 

1)การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาอบต. เป็นการสร้างระบบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงมีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส     
โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ Facebook  
  
3.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงเป็นหน่วยงานขนาดกลาง การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดย
ฝ่ายสภาเทศบาลอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจำกัดเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจาก
สมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุก
ด้าน 
  การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทำให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการกำหนดในเชิง
สัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงาน
หลักของตนเองก่อน อาจทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
 

4.ข้อเสนอแนะ 
  1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิ
ชอบให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
  2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
  3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
  4) ให้มหีน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพ่ือการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                     
(นางสาวกาญจนา  ทรงนาค)      (นายวินิจ  วิญญูธรรม) 

       นักทรัพยากรบุคคล        หัวหน้าสำนักปลัด 
 

                                                           
(นางลำดวน   ยอดภิรมย์)               (นายพนม   ดวงราษี) 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 


