รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-----------------------------------------------องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อใช้เป็นกรอบดาเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการใน
การวัดความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดาเนินการ และ
บัดนี้การดาเนิ นการตามแผนฯ ประจาปี พ.ศ.2563 จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สาหรับกรอบแผนการดาเนินงาน ดังนี้
1.ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.ด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ เสริม สร้างส านึ ก และค่ า นิ ย มให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ บริห ารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล โดยดาเนินโครงการดังนี้
1.1 โครงการสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
การดาเนินการ
ดาเนินโครงการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ วัดเตย มีผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเข้าร่วม
จานวน 47 คน
ผลการดาเนินการ
การดาเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลบางตะไนย์ ได้ น าหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ไปใช้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการท างานได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ใน
การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ
1.2 กิจกรรมถวายสัตย์ 5 ธันวา ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
การดาเนินการ
ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมงาน วันที่ 5 ธันวาคม เพื่อถวายสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
ผลการดาเนินการ
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เข้าร่วมพิธีถวายสั ตย์ป ฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลั งของแผ่นดิน เพื่อปลู กฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวัน ที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทาการเทศบาลตาบลบางพลับ อาเภอ
ปากเกร็ด
1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาชน/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การดาเนินการ
คัดเลือกประชาชน/บุคลากร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม
1.4.1) ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดี
1.4.2) คัดเลือกพนักงานดีเด่น
ผลการดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ได้คัดเลือกพนักงานดีเด่น แต่ยังไม่ได้ดาเนินการในส่วนของการ
ส่งเสริมยกย่องเชิดชูคนดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540
การดาเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ผลการดาเนินการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ได้ดาเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบั ญ ญั ติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 30 มกราคม
2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จานวน 63 คน
2.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและwww.bangtanai.go.th
การดาเนินการจัดทาแผน และจัดทาสรุปผล
ผลการดาเนินการ
กองคลังได้ดาเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ กระจายเสียง
จดหมายข่าว และทางอินเตอร์เนต www.bangtanai.go.th
2.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่าเสมอ
การดาเนินการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ได้ดาเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร เป็นประจาต่อเนื่องทุกไตรมาส
2.4 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
การดาเนินการจาทาแผน และจัดทาสรุปผลการควบคุมภายใน
ผลการดาเนินการ
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ได้ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กาหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ การควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิ บวันนับจากวัน สิ้ น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
2.การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร
มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการและคณะท างานบริ ห ารความเสี่ ยงซึ่ งได้ มี การก าหนดองค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการและคณะทางานโดยแบ่งอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดาเนินการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
3.ได้ ด าเนิ น การจั ดท ารายงานการควบคุ ม ภายในประจาปี งบประมาณ 2562 ตามหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 ทั้งในส่วนงานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการดาเนินการ จัดส่งรายงานให้สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินนนทบุรี อาเภอปากเกร็ด และจังหวัดนนทบุรีเรียบร้อยแล้ว ภายใน 31 ตุลาคม 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3.1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์
การดาเนินการ
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต์
ผลการดาเนินการ
ได้ดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเวปไซด์ www.bangtanai.go.th และทาง
เฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
3.2 ประชาสั ม พั น ธ์ค วามรู้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกั บ การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริตการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
การดาเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซด์
3.3 การสารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลแม่แรม
การดาเนินการสารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดาเนินการ
ได้จ้างสถาบันการศึกษาสารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการสารวจความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ยุทธศาสตร์ท4ี่ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.1 จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
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จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
ผลการดาเนินการ
สานักปลัดได้จัดทา
1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) กาหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
3) จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การดาเนินการ
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ
ผลการดาเนินการ
บุคลากรได้รับความรู้จากหน่วยงานที่จัดให้มีการอบรม
4.3 จัดทารายงานผลความสาเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส
การดาเนินการ
จัดทารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินการ
มีการจัดทารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.3 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
4.3.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
4.3.2 ด้านทรัพยากรบุคคล
4.3.3 ด้านการเงิน
ผลการดาเนินการ
มีการจั ดส่ งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการ
ตรวจสอบภายใน เนื่ องจากไม่มีเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน แต่ดาเนินการจัดส่ งอบรมในด้านการควบคุม
ภายใน
1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จานวน 1 ครั้ง
2) ด้านทรัพยากรบุคคล
จานวน 1 ครั้ง
3) ด้านการเงิน
จานวน 3 ครั้ง
4.4 จัดทาหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
การดาเนินการ
จัดทาหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
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มี ก ารจั ด ท าหลั ก เกณฑ์ วิธี ก ารรั บ ฟั งข้ อ ร้ อ งเรี ย น/ร้อ งทุ ก ข์ พร้อ มคู่ มื อ ประชาชนแจกแก่ ป ระชาชน
เรียบร้อยแล้ว
4.5 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริตการจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/
ความคิดเห็น
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
- เว็บไซต์www.bangtanai.go.th
- โทร 0-2501- 7321-2
การดาเนินการ
จัดทาระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาแสการทุจริต
ผลการดาเนินการ
มีการจัดทาจัดทาระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง
เวปไซด์ และแผ่นพับ
2.ปัจจัยสนับสนุน
ในการดาเนิ น กิ จ กรรมต่ างๆ ตามแผนปฏิ บั ติ การฯ มี ปั จ จัย ในการสนั บ สนุ น และผลั กดั น ในการ
ดาเนินการประสบความสาเร็จ ดังนี้
1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
2) องค์การบริหารส่ วนตาบลบางตะไนย์ มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความ
โปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3)มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook
3.ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่าย
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอาจได้ ผ ลในบางโครงการ แต่ เนื่ อ งจากฝ่ า ยสภาฯมี ข้ อ จากั ด เรื่อ งความรู้
ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชานาญเฉพาะด้าน ทาให้อาจมีการ
ตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน
การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ต รวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทาให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่าเสมอ แม้ว่าจะมีการกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการกาหนดใน

-6เชิงสัญ ลั กษณ์ มากกว่าที่จะมีการดาเนิ นการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบต้อง
รับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจทาให้ไม่มีเวลาดาเนินการตามแผนการตรวจสอบ
4.ข้อเสนอแนะ
1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนาผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอานาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมี ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ

