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รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี
 
 
  ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในภาพรวม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี มีการปฏิบัติงานตามแผนเป็นไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริม
สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่บุคลากร โดยเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการสร้างทัศนคติ วิสัยทัศ 
ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรม จริยธรรม และวินัยในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบภาครัฐ นอกจากด าเนินการภายในแล้ว ส่วนหนึ่งที่เน้นคือการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ให้เกิดความเข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  บัดนี้ การด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

๑.ผลการด าเนินงาน 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ภารกิจตามมิติ ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑(๒) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
การด าเนินการ 
ด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เมื่อวันที่ ๙  มกราคม ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒               

โดยมีผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเข้าร่วม จ านวน ๔๑ คน 
ด าเนินกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม ณ วัดก าแพง หมู่ที่ ๗ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

โดยมีผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเข้าร่วม จ านวน ๔๑ คน 
ผลการด าเนินการ 

 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ
รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 ๑.๑.๒(๑) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การด าเนินการ 
งานด้านกฎหมายด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและ

ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  
ผลการด าเนินการ 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจ
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และเป็นการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเสริมสร้างความ 
 
 
 

/โปร่งใส….. 
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โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการกระท าผิดจริยธรรมและวินัย 
 ๑.๑.๓(๑) มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การด าเนินการ งานกฎหมายด าเนินการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี แจกจ่ายให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 
 ผลการด าเนินการ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ภารกิจตามมิติที ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 ๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การด าเนินการ 
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และประกาศใช้เมื่อวันที่ 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ด าเนินกิจกรรมประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารฯ เมื่อวันที่         

๘ มกราคม ๒๕๖๒  
ผลการด าเนินการ 

 การด าเนินการเป็นการปลูกฝังค่านิยมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ให้กับคณะผู้บริหาร
และพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ได้น าไปใช้ท าให้การบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากรได้  
 ภารกิจตามมิติ ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๒.๒(๔) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

การด าเนินการ 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
ผลการด าเนินการ 

 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้การจัดหาพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างได ้  
 ภารกิจตามมิติ ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๒.๕.๑(๑) มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 การด าเนินการ 
 ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
 ผลการด าเนินการ 
 บุคลากรทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีน าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๒.๕.๑(๒) กิจการการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  
 การด าเนินการ 
 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
 
 

/ผลการ....... 
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 ผลการด าเนินการ 
 การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๒.๕.๒(๑) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 การด าเนินการ  
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ ดังนี้ 

- ได้รับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
- ได้รับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปีหรือ

คณะท างาน LPA จังหวัดลพบุรี 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ช.ตามโครงการ ITA 
ผลการด าเนินการ  
เป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจ การใช้จ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี เพ่ือให้ด าเนิน

กิจการต่างๆได้อย่างโปร่งใสและสุจริต และเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 
 มิติที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 ภารกิจตามมิติที่ ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 ๓.๒.๑(๑) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน/หมู่บ้าน 

การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมต าบล/แผนชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือทบทวน

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ผลการด าเนินการ 
ตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านชีได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความโปร่งใส

และตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 ๓.๒.๓(๒) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

การด าเนินการ 
เมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้วเสร็จแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

โดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
ผลการด าเนินการ 
เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และ

ส่งเสริมให้ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ภารกิจตามมิติที่ ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 ๔.๑.๑(๑) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

การด าเนินการ 
ด าเนินการรวบรวมเพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน และน าเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม 

๒๕๖๒ พร้อมจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 

/ผลการ....... 
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ผลการด าเนินการ 
เป็นการลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

๒.ปัจจัยสนับสนุน 
 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
 ๑. การที่มีระบบควบคุมภายใน เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบได้ในระดับหนึ่ง 
 ๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง  facebook และ Line 
 
๓.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ๑. การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดใน
เชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง
รับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
 ๒. ไม่มีงบประมาณในการด าเนินงาน 
 ๓. บุคลากรภายในองค์กรยังไม่ให้ความสนใจในการท าความเข้าใจเท่าท่ีควร 
 ๔. กิจกรรมประจ าปีไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร 
 
๔.ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. ควรจัดงบประมาณในการด าเนินงานให้มากข้ึน 
 ๓. ประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทางให้มีความหลากหลายในการเข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาระบบ
ประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบ  
 ๔. การจดัท าแผนปฏิบัติงานให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  


