รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
-----------------------------------------------อบต.ห้วยไร่ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
อบต.ห้วยไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น
โดยอบต.ห้วยไร่ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการ
ตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้
๑.ผลการดำเนินงาน
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี่ ๑ เสริ ม สร้ างจิ ต สำนึ ก และค่ านิ ยม ให้ ห น่ วยงานภาครั ฐบริ ห ารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
๑.ดำเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างสำนึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล โดยดำเนินโครงการดังนี้
๑.๑ โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร และพนักงานของ อบต.ห้วยไร่
การดำเนินการ
ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานจ้างเข้าร่วจำนวน ๕๙ คน

-๒ผลการดำเนินการ
การดำเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั คณะผู้บริหารและพนักงานของอบต.
ห้วยไร่ ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม เกิด
การเรียนรู้ในการอยูร่ ่วมกัน มีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ใน
การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ
๑.๒ กิจกรรมถวายสัตย์ ๕ ธันวา ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
การดำเนินการ
ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมงาน วันที่ ๕ ธันวาคม เพื่อถวายสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดีของ
แผ่นดิน
ผลการดำเนินการ
อบต.ห้วยไร่โดยผู้บ ริห ารและสมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่ วนตำบลและพนัก งานองค์ก าร
บริหารส่วนตำบลได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อ
ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวัน ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕63 ณ ที่ว่าการ
อำเภอคอนสวรรค์
๑.๓ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาชน/เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่นทีป่ ระพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การดำเนินการ
คัดเลือกประชาชน/บุคลากร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม
๑.๔.๑) ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดี
๑.๔.๒) คัดเลือกพนักงานดีเด่น
ผลการดำเนินการ
อบต.ห้วยไร่ได้คัดเลือกพนักงานดีเด่น แต่ยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนของการส่งเสริมยกย่องเชิด
ชูคนดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๑ การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
การดำเนินการ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

-๓ผลการดำเนินการ
สำนักปลัด อบต.ห้วยไร่ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุมอบต.ห้วยไร่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน ๖๖ คน
๒.๒ การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและwww.huayraisao.go.th
การดำเนินการ จัดทำแผน และจัดทำสรุปผล
ผลการดำเนินการ
กองคลั งได้ดำเนิน การเผยแพร่ป ระกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศู น ย์ ข้อมู ลข่าวสารทางวิท ยุ
หนังสือพิมพ์ และทางอินเตอร์เนต www.huayraisao.go.th
๒.๓ การเก็ บ สถิต ิแ ละสรุ ป ผลการใช้บ ริก ารศู น ย์ ข ้อ มู ล ข่ า วสารให้ผู ้บ ริห ารทราบอย่ า ง
สม่ำเสมอ
การดำเนินการ เก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดำเนินการ
อบต.ห้วยไร่ได้ดำเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นประจำ
ต่อเนื่องทุกไตรมาส
๒.๔ การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
การดำเนินการ จำทำแผน และจัดทำสรุปผลการควบคุมภายใน
ผลการดำเนินการ
๑.กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้า
สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
๒.การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบ
คณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

-๔๓.ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
ทั้งในส่วนงานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการดำเนินการ จัดส่งรายงานให้สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินชัยภูมิและอำเภอคอนสวรรค์เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๓.๑ ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์
การดำเนินการ
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต์
ผลการดำเนินการ
ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเวปไซด์ www.huayraisao.go.th และทาง
เฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๓.๒ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบตั ิข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าทีท่ ้องถิน่
การดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ผลการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซด์
๓.๓ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของอบต.ห้วยไร่
การดำเนินการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดำเนินการ
ได้จ้างสถาบันการศึกษาสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการสำรวจความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับดี

-๕ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
๔.๑ จัดทำมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
การดำเนินการ
จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
ผลการดำเนินการ
สำนักปลัดได้จัดทำ
๑) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒) กำหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
๓) จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
๔.๒ จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การดำเนินการ
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ
ผลการดำเนินการ
โดยดำเนินการในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๖๓
๔.๓ จัดทำรายงานผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส
การดำเนินการ
จัดทำรายงานผลแผนปฏิบตั ิการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดำเนินการ
มีการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔.๓ การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การดำเนินการ ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
๔.๓.๑ ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
๔.๓.๒ ด้านทรัพยากรบุคคล
๔.๓.๓ ด้านการเงิน

๔.๓.๔ ด้านการตรวจสอบภายใน
-๖ผลการดำเนินการ
มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้าน
การตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ดำเนินการจัดส่งอบรมในด้านการ
ควบคุมภายใน
๑) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จำนวน ๒ ครั้ง
๒) ด้านทรัพยากรบุคคล
จำนวน ๓ ครั้ง
๓) ด้านการเงิน
จำนวน ๕ ครั้ง
๔) ด้านการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ครั้ง
4.4 จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
การดำเนินการ
จัดทำ หลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
มีการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชน
เรียบร้อยแล้ว
๔.๕ การจัดระบบรับฟั งข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุ จริต การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส/ความคิดเห็น
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
- ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร อบต.ห้วยไร่
- เว็บไซต์ www.huayraisao.go.th
- โทร ๐-๔๔๐๕-๖๑๓๕
การดำเนินการ
จัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาแสการทุจริต
ผลการดำเนินการ

มีก ารจั ด ทำจั ด ทำระบบรั บ ฟั ง ข้อ ร้อ งเรีย น/ร้อ งทุ ก ข์ แจ้ง เบาแสการทุ จ ริต เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์ และแผ่นพับ
-๗๒.ปัจจัยสนับสนุน
ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบตั ิการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ดำเนินการประสบความสำเร็จ ดังนี้
๑) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภา อบต. เป็นการสร้าง
ระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
๒) อบต.ห้วยไร่ม ีก ารสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการ
จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๓) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง www.huayraisao.go.th
และ facebook
๓.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
อบต.ห้วยไร่เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญ หาการทุจริตโดยฝ่ายสภาองค์การ
บริห ารส่ ว นตำบลอาจได้ผ ลในบางโครงการ แต่ เ นื่อ งจากฝ่ า ยสภาฯมีข ้อ จำกั ด เรื่อ งความรู ้
ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้
อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน
การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทำให้กระบวนการตรวจสอบ
ภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีการกำหนดให้มีผู้รบั ผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็น
การกำหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู ้รับ ผิด ชอบต้อ งรั บ ผิด ชอบงานหลั ก ของตนเองก่ อ น อาจทำให้ไม่ ม ีเวลาดำเนิน การตามแผนการ
ตรวจสอบ
๔.ข้อเสนอแนะ
๑) พั ฒ นาศั ก ยภาพและปลู ก ฝั งข้าราชการให้ม ีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ไม่ ก ระทำการทุ จ ริต
ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมิน
มาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล

๔) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ

