
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น                                               

ที ่ ลบ ๗๔๓๐๑/ ๑๗๗   วันที่      ๑    พฤศจิกายน ๒๕๖๒     

เรื่อง   รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  ได้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ 
และบัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

มีการด าเนินการตามยุทธศาตร์การบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยด าเนินโครงการดังนี้ 

๑. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

การด าเนินการ 
 ด าเนินโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้า
ต้นเข้าร่วมโครงการจ านวน ๖๐ คน 

ผลการด าเนินการ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ต าบลโพธิ์    

เก้าต้น พนักงานต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นและประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  อันจะเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการมีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน
และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 การด าเนินการ 
 เมื่อมีการจัดซื้อจัดจัดจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 13 หมู่บ้าน และผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้นท่ี www.phokaoton.go.th  
 

http://www.phokaoton.go.th/
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 ผลการด าเนินการ 
 มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้นเป็นประจ าทุกครั้งที่มีการประกาศเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างจิตส านึก ค่านิยม ในการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

  มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การสร้างจิตส านึก ค่านิยม ในการบริหารงานภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยด าเนินโครงการดังนี้ 

๑. รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใส 

การด าเนินการ 
มีการรณรงค์เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน

ต าบลโพธิ์เก้าต้น ในการประชุมพนักงานเป็นประจ าในทุกๆเดือน 
ผลการด าเนินการ 
พนักงานส่วนต าบลทุกคน มีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมในการท างานที่ดี มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างความโปร่งใสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยด าเนินโครงการดังนี้ 

๑. การตรวจสอบภายในและการมีระบบควบคุมภายใน 
การด าเนินการ 
 มีการด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในทุกๆปีงบประมาณ ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 

โดยมีการจัดท าแผนและสรุปผลการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มี

ประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบาง
กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

๒. ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการของอบต. 
การด าเนินการ 
ได้ให้สถาบันการศึกษาส ารวจความพอใจการให้บริการของประชาชน จ านวน ๑๐๐ คน 
ผลการด าเนินการ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วต าบลโพธิ์เก้าต้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

๙๖.๐๗ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๑. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ ๒๑-๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ จังหวัด กาญจนบุรี  
ผลการด าเนินงาน 
พนักงานส่วนต าบลทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ท าให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ไม่มีการประพฤติผิดวินัย ไม่มีเรื่องร้องเรียนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒.ปัจจัยสนับสนุน 

ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

 1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 

 2) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความ
โปร่งใส โดยมีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับประชาชน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 3) มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Website และ Facebook   

๓.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริต
โดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจ ากัดเรื่อง
ความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจ
มีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้านการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่
สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดในเชิงสัญลักษณ์
มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลัก
ของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 

๔.ข้อเสนอแนะ 

 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นและสม่ าเสมอ 

 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมิน
มาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 


