
 
รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 
 

 1 การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการสำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 

 1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ: เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบาย 
ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง 

  2) สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด: กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ 
ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 

  3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง: เจ้าหน้าที ่ต้องระบุ
ผลประโยชน์ ทับซ้อนในการปฏิบัติ และจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากท่ีสุดโดยฝ่ายบริหารต้อง 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมกำหนดนโยบาย  

4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร: ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน 

 
 2 แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดข้ึนในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน  
  2) พัฒนานโยบาย และกลยุทธ์การจัดการปัญหา  

3) ให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงรวมถึงคณะผู้บริหาร  
4) ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่น
ใน การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

  6) บังคับใช้นโยบายที่กำหนด  
7) มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ  

3 แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

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

กรณีท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึนอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน  
3) ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการ  

รวมกลุ ่มหรือ syndicate 4) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที ่ระดับบริหารเนื ่องจากมีแนวโน้มที ่จะเกิด
ผลประโยชน์สูง 

  5) มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู ้ทำหน้าที ่ด ูแลเรื ่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้
ตรวจสอบพฤติกรรมร่ำารวยผิดปกติ 

  6) ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง  
7) ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว  
8) ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพ่ือประเมินผลการทำงาน และการ 

คอร์รัปชั่น  

 



ประเด็นความเสี่ยงในภารกิจงานที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้ว
เสร็จ 

หมายเหตุ 

1. การ
จัดซื้อจัด 
จ้างภายใน 
หน่วยงาน 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความเสีย่งในการเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจาก 
ต้องมีการตดิต่อกับ
ภาคเอกชนในการจัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 
- การเสนอราคา  
– การกำหนดราคากลาง  
- การเปิดเผยข้อมลูจัดซื้อจดั 
จ้าง  
- การตรวจรบัพัสดุ  
- ความสัมพันธ์กับภาคเอกชน 

1. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบตักิารจัดซื้อจดั
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. การกำหนดราคากลางโดยผูเ้ชี่ยวชาญในรูป 
คณะกรรมการ  
3. การรายงานผลการจดัซื้อ จัดจา้ง  
4. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสมัพันธ์
ระหว่างคู่สญัญา  
5. การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อ่ืน
ใด 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
/หัวหน้าพัสด ุ

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

ยังมีความ 
เสี่ยง 

2. การ 
บริหารงาน
บุคคล 
ภายใน
หน่วยงาน 

การบริการงานบุคคลอาจ เกิด
ความเสีย่งเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนในประเด็นเกี่ยวกับ 
 - การคัดเลือกบุคคลให้ดำรง 
ตำแหน่งภายในอบต.บา้น
พลวง  
- การเลื่อนระดับบุคลากร 
 - การพิจารณาความดี 
ความชอบ 

การป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การ บริหารงานบุคคลเรื่องการคดัเลือกบุคคล  
1. กำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานและ 
ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบโดยทัว่ถึง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนท่ีประกาศ  
3. ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้ับการคัดเลือกและ
ผลงานโดยเปดิเผยเพื่อเปดิโอกาสให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทักท้วงภายในเวลาทีก่ำหนด 
(ภายใน 30 วันนับ แต่ประกาศ) การเลื่อน
ระดับ  
1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
งานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน 
ระดับทีสู่งขึ้นและประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบ
โดยทั่วถึง 
2. คณะกรรมการประเมินผลงานเป็นผู้
พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของผลงาน 
และให้เปดิเผยผลงานต่อสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงและป้องกันการ
ลักลอบใช้ผลงาน  
3. มีการคัดเลือกอย่างเป็นระบบมคีวาม
โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได ้การ
พิจารณาความดีความชอบ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
2. การกำหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลภายในกลุ่ม
เป็นไปด้วยความเหมาะสมตามภารกิจงานท่ี
รับผิดชอบ  
3. ประกาศคะแนนผลการประเมนิ และร้อย
ละที่ใช้เลื่อน เงินเดือน  
4. การให้โอกาสผูร้ับการประเมินทักท้วงผล
การประเมิน 
 

งานทรัพยากร 
บุคคล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ยังมีความ 
เสี่ยง 



3. การใช้ 
ทรัพย์สิน
ของทาง 
ราชการ 

- การใช้รถราชการไปในกิจ 
ส่วนตัว 
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน ไปกับเรื่องส่วนตัว  
- การชาร์จไฟฟ้าอุปกรณ์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในท่ีทำงาน  
- ฯลฯ 

- ประกาศอบต.บ้านพลวง ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2565 เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มคีุณธรรมจริยธรรมและ
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุรธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25625 

ยังมีความ 
เสี่ยง 

 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  

ในการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการตาม
โครงการจำนวน 1 โครงการ ประสบความสำเร็จ ดังนี้  

1) คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง คณะกรรมการดำเนินงาน ทำให้ การดำเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานโรงการที่กำหนดไว้  

2) การที่มีหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง และการรวมกลุ่มของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง เพื่อตรวจสอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
เป็นการเสริมสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์กรได้ในระดับหนึ่ง 

3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
ส่วนตำบล และลูกจ้าง ปัญหาอุปสรรคคือการเข้าถึงข้อมูล และการดำเนินงานตามแผนฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ครอบคลุม ประกอบกับหน้าที่บริการประชาชนอันไม่สามารถปล่อยวางได้เป็นเหตุให้ โครงการ/แผนงานบาง
กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด  

๓. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

   3.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพ่ือ
สร้างชาติตามหลัก ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

- เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
พลวง นายพนม  ดวงราษี  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (No Gift Policy) ) และ ประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพื่อสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยับยั้งชั ่งใจ ไม่กระทำการ โกงกิน
แผ่นดิน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์พร้อมกับแสดงทางสัญลักษณ์ด้วยการนำแขนขวาทับแขน ซ้าย รูปท่า
กากบาท และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

- เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  โดย 
นายพนม  ดวงราษี นายก อบต.บ้านพลวง ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 
พนักงานส่วนตำบลและประชาชนตำบลบ้านพลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้ประกาศประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) และ ประกาศเจตนารมณ์
องค์กรเพื่อสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าจะประพฤติปฏิบัติ 



 
ตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระทำการ โกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หา
ประโยชน์พร้อมกับแสดงทางสัญลักษณ์ด้วยการนำแขนขวาทับแขน ซ้าย รูปท่ากากบาท และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  

-  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  
โดย นายพนม  ดวงราษี นายก อบต.บ้านพลวง ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 
พนักงานส่วนตำบลและประชาชนตำบลบ้านพลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้ประกาศประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) และ ประกาศเจตนารมณ์
องค์กรเพื่อสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าจะประพฤติปฏิบัติ ตนในสัมมาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระทำการ โกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์พร้อมกับแสดง
ทางสัญลักษณ์ด้วยการนำแขนขวาทับแขน ซ้าย รูปท่ากากบาท และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง มีการจัดทำหลักเกณฑ์/วิธีการรับเรื่องร้องเรียน โดย
การแสดงแผนผัง ขั้นตอนไว้เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้ทราบ  

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้จัดทำคู่มือสำหรับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โดยเฉพาะ  

3.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง มีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น มาด้วย
ตนเอง โทรศัพท ์หนังสือหรือจดหมายร้องเรียน หรือทางเว็บไซต์และจากหน่วยงานต่างๆ 

 - มีการจัดทำแผนผังการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านพลวง และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

3.4 ผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านความโปร่งใส 
พร้อมปรับปรุง กระบวนงานเพื่อนำร่องแก่หน่วยงานอื่น/ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม/ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ปฏิบัติ
ตาม มาตรฐานทางคุณธรรม/ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรม 

  - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื ่อง นโยบาย/
มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมจริยธรรม และความโปรงใส ตามแนวทางการ  ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

3.5 คัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยงปรับปรุงกระบวนงานให้เกิดความโปร่งใส ปีงบประมาณ 
๒๕๖6 

- ปรับปรุงกระบวนงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ โดยกำหนดแบบตรวจสอบความมีส่วนได้เสียใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเจ้าหน้าที่กับภาคเอกชนที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น  

3.6 สนับสนุนให้มีช่องทางในระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตขององค์กร 

  - มีการเปิดช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรผ่าน 
หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง โดยตรงแก่ประชาชนทั่วไป (หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านพลวง หัวข้อ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 
 
 



 
 3.7. สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 

(นำระบบระบบอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้) 
   - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สนับสนุนการรวมกลุ่มของบุคลากรภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านพลวง เพื่อตรวจสอบ ติดตาม สอดส่อง การใช้อำนาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
พลวง ผ่าน Application LINE และ Application Facebook ชื่อกลุ่ม “อบต.บ้านพลวง”  

3.8 การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร  
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณ 

และบุคลากร  
3.9. การจัดทำแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

พลวง 
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง มีการจัดทำแผนควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง 

3.10 จัดทำสื่อ/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  

- มีการจัดทำาคูม่ือผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระสำคัญเก่ียวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

  3.12 ส่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา
ที่เก่ียวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต 

 

 

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านพลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 จำนวนทั้งสิ้น 1 กิจกรรม 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
อบต.บ้านพลวง 

ดำเนินการแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔. ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแผน 

  4.๑ เนื่องจากเป็นปีงบประมาณแรกที่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรม เห็นควรให้มีการ
จัดทำแผนฯทุก ปีงบประมาณ 

4.2 ควรกำหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และมี
ความ เชื่อมโยงต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ 

  4.๓ ควรกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
ภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง เพื่อให้ทราบว่ามีการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้หรือไม่  
เพียงใด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    
          (นางสาวกาญจนา  ทรงนาค) 
    นักทรัพยากรบุคคล 
 
 

 
       
      (นายวินิจ  วิญญูธรรม) 
                  หัวหน้าสำนักปลัด 
 
  

                    
                                    (นางลำดวน   ยอดภิรมย์) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
 
 

                     

 (นายพนม   ดวงราษ)ี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

 


