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รายงานผลการด าเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิการตามแผนปฏิบัติ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
------------------------------------------------ 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้

จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติขึน้ 

 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ 

และบัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2560 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการ

ด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับ

กรอบแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
1.ผลการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาล 
 

1.ด าเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างส านึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตาม

หลักธรรมมาภบิาล โดยด าเนินโครงการดังนี้ 

    1.1 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยจัดท าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ

แผ่นดนิ 

 

การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

มีผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจา้งเข้าร่วม จ านวน ๖๐ คน 
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ผลการด าเนนิการ 

 การด าเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จรยิธรรม ใหก้ับคณะผู้บริหารและพนักงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ได้อธิฐานจติ เพื่อเกิดจติส านึกรักสถาบัน รักอาชีพ เรียนรู้การ

ท างานร่วมกันอย่างมคีวามสุข เกิดการเรยีนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน 

รวมทั้งได้เปิดโลกทัศนใ์นการศกึษาองค์ความรูใ้หม่ๆ 

 
1.2 กิจกรรมถวายสัตย์ 1 เมษายน วันข้าราชการพลเรอืน ประจ าปี 2565 
การด าเนินการ 
ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมงาน เพื่อถวายสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดีของแผน่ดิน 
ผลการด าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ โดยผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลได้เข้าร่วมพธิีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวัน ที่ 1 เมษายน ณ 
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรอียุธยา 

1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาชน/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

การด าเนินการ 

คัดเลือกประชาชน/บุคลากร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม  

1.4.1) ส่งเสริมการยกย่องเชดิชูคนดี 

1.4.2) คัดเลือกพนักงานดีเด่น 

ผลการด าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ได้คัดเลือกพนักงานดีเด่น แตย่ังไม่ได้ด าเนินการในส่วนของ

การส่งเสริมยกย่องเชิดชูคนดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

2.1 การจัดอบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสาร

ของทางราชการ พ.ศ.2540 

การด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ

ข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
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ผลการด าเนนิการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ณ ห้องประชุมองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จ านวน 50 คน (ประชาชนทั่วไป/เจา้หนา้ที่ อบต.) 

2.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซือ้จัดจา้งผ่านทางศูนย์ขอ้มูลข่าวสารและ www.tbma.go.th 
การด าเนินการจัดท าแผน และจัดท าสรุปผล 
ผลการด าเนนิการ 
กองคลังได้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ 

หนังสือพมิพ์ และทางอนิเตอร์เนต www.tbma.go.th 
2.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่าง

สม่ าเสมอ 
การด าเนินการเก็บสถิตแิละสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ผลการด าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงฝ้ายได้ด าเนินการการเก็บสถิตแิละสรุปผลการใชบ้ริการศูนย์

ข้อมูลขา่วสาร เป็นประจ าต่อเนื่องทุกไตรมาส 

 2.4 การมรีะบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

การด าเนินการจ าท าแผน และจัดท าสรุปผลการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนนิการ 

1.ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    

ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้

ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้า

สิบวันนับจากวันสิน้ปีงบประมาณหรอืปีปฏิทิน  

 2.การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการก าหนดองค์ประกอบ

คณะกรรมการและคณะท างานโดยแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ด าเนินการจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  
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3.ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6ทั้ง
ในส่วนงานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการด าเนนิการ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 

 

3.1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์ 

การด าเนินการ 

รับร้องเรียนรอ้งทุกข์/ได้รับความเดือดรอ้นและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ 

ขา้ราชการและพนักงานของรัฐผา่นเว็บไซต ์

ผลการด าเนนิการ 

ได้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.บ้านใหม่ อ.มหาราช      

และทางเฟสบุคอย่างตอ่เนื่องสม่ าเสมอ 

3.2ประชาสัมพันธ์ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้าง

มาตรฐานความโปร่งใสเชน่กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

การด าเนินการประชาสัมพันธ์ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ 

ผลการด าเนินการประชาสัมพันธ์ผา่นทางเว็ปไซด์ 

3.3 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

การด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีสว่นได้เสีย 

ผลการด าเนินการ 

ได้จ้างสถาบันการศกึษาส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการส ารวจความ

พึงพอใจอยู่ในระดับดี 
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ยุทธศาสตร์ที่4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ 

 

4.1 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ดา้นแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 

การด าเนินการ 

จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 

 ผลการด าเนินการ 

ส านักปลัดได้จัดท า  

           1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  2) ก าหนดมาตรการการป้องกันและตอ่ต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  3) จัดท าขอ้บังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 

4.2 จัดอบรมหรอืเผยแพร่เสรมิความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

การด าเนินการ 

จัดอบรมหรอืเผยแพรเ่สริมความรูค้วามเข้าใจ 

ผลการด าเนินการ 

โดยด าเนินการในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2560  

4.3 จัดท ารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติคอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส 

การด าเนินการ 

จัดท ารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ผลการด าเนินการ 

มีการจัดท ารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4.3 การส่งข้าราชการและเจา้หน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินการส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 

 4.3.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 

4.3.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 

4.3.3 ด้านการเงิน 

4.3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 
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ผลการด าเนินการ 

มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้าน

การตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ด าเนินการจัดส่งอบรมในด้านการ

ควบคุมภายใน 

1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จ านวน 1 ครั้ง 

2) ด้านทรัพยากรบุคคล        จ านวน 3 ครั้ง 

3) ด้านการเงิน                   จ านวน 5 ครั้ง 

4) ด้านการควบคุมภายใน     จ านวน 1 ครัง้ 

 

4.4  จัดท าหลักเกณฑว์ิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

การด าเนินการ 

จัดท าหลักเกณฑว์ิธีการรับฟังขอ้ร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

ผลการด าเนินการ 

มีการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์พร้อมคูม่อืประชาชนแจกแก่ประชาชน

เรียบร้อยแลว้ 

4.5 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริตการจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้ง

เบาะแส/ความคิดเห็น 

- ตู้รับข้อรอ้งเรียน 

- จัดส่งข้อรอ้งเรียนทางไปรษณีย์ 

- ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารอบต.บ้านใหม ่มหาราช 

- เว็บไซตw์ww.tbma.go.th 

- โทร 035 610365 

การด าเนินการ 

จัดท าระบบรับฟังขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริต 

ผลการด าเนินการ 

มีการจัดท าจัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาแสการทุจริต เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซด์ และแผ่นพับ 

 

http://www.tbma.go.th/
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2.ปัจจัยสนับสนุน 
 

 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ

ด าเนนิการประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

  1)การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล  เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 

  2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความ

โปร่งใส โดยมีการจัดตัง้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

  3)มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องรอ้งเรียนทาง Web site และ facebook 
 

3.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริต

โดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจ ากัด

เรื่องความรูค้วามสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะ

ด้าน ท าให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

 การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบ

ภายในมกีารตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้วา่จะมีการก าหนดใหม้ีผู้รับผดิชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็น

การก าหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการ

ตรวจสอบ 
 

4.ข้อเสนอแนะ 

 1)พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมิน

มาใช้ประกอบการพิจารณาความดคีวามชอบ 

 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชน

มีสว่นร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 

 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบ

อย่างมปีระสิทธิภาพ 


