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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
------------------------------------------------ 

 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบดําเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการในการวัด
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

 โดยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดําเนินการ และบัดนี้การ
ดําเนินการตามแผนฯ ประจําปี พ.ศ.2561 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งระบุ
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สําหรับกรอบแผนการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 
1.ผลการดาํเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1.ดําเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างสํานึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตาม

หลักธรรมมาภิบาล โดยดําเนินโครงการดังนี้ 
    1.1 โครงการสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

การดําเนินการ 
ดําเนินโครงการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ สํานักสงฆ์วัดถ้ําดอยโตน มีผู้บริหาร พนักงาน 

พนักงานจ้างเข้าร่วม จํานวน 32 คน 
ผลการดําเนินการ 
 การดําเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่วิน ได้นําหลักคณุธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานได้อย่างเหมาะสมเกิด
การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์
ความรู้ใหม่ๆ  
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1.2 กิจกรรมถวายสัตย์ 5 ธันวา ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน 
การดําเนินการ 
ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมงาน วันที่ 5 ธันวาคม เพื่อถวายสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน 
ผลการดําเนินการ 
เนื่องจากไม่มีการจัดงานในปี 2560 จึงไม่ได้ดําเนินการ 
1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาชน/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
การดําเนินการ 
คัดเลือกประชาชน/บุคลากร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกดิค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม  

1.4.1) ส่งเสรมิการยกย่องเชิดชูคนดี 
1.4.2) คัดเลือกพนักงานดีเด่น 

ผลการดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแมวิ่นได้คัดเลือกพนักงานดีเด่น แต่ยังไม่ได้ดําเนินการในส่วนของการ

ส่งเสริมยกย่องเชิดชูคนดี 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
2.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.2540 
การดําเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
ผลการดําเนินการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ดําเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จํานวน 27 คน 

2.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ www.maewin.net 
การดําเนินการจัดทําแผน และจัดทําสรุปผล 
ผลการดําเนินการ 
กองคลังได้ดําเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและทางอินเตอร์เน็ต 

www.maewin.net 
2.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ําเสมอ 
การดําเนินการ เก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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ผลการดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแมวิ่นได้ดําเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร เป็นประจําต่อเนื่องทุกไตรมาส 
 2.4 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

การดําเนินการ จัดทําแผน และจัดทําสรุปผลการควบคุมภายใน 
ผลการดําเนินการ 
1.กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    
ได้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กําหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน  

 2.การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 
 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกําหนดองค์ประกอบ

คณะกรรมการและคณะทํางานโดยแบ่งอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดําเนินการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  

3.ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ 2557 ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6ทั้งในส่วน
งานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการดําเนินการ จัดส่งรายงานให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เชียงใหม่และอําเภอแม่ริมเรียบร้อยแล้ว ภายใน 31 ตุลาคม 2560 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 

3.1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์ 
การดําเนินการ 
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ 

ข้าราชการและพนักงานของรฐัผ่านเว็บไซต์ 
ผลการดําเนินการ 
ได้ดําเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเวปไซด์ www.maewin.net และทางเฟส    

บุ๊คอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
3.2ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้าง

มาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
การดําเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซด์ 
3.3 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมชิอบขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
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การดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผลการดําเนินการ 
ได้จ้างสถาบันการศึกษาสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการสํารวจความพึง

พอใจอยู่ในระดับดี 
 

ยุทธศาสตรท์ี4่ พฒันาศกัยภาพเจ้าหนา้ทีข่องรัฐ ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 
4.1 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 
การดําเนินการ 
จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 

 ผลการดําเนินการ 
สํานักปลัดได้จัดทํา  
           1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2) กําหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  3) จัดทําข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 
4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
การดําเนินการ 
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสรมิความรู้ความเข้าใจ 
ผลการดําเนินการ 
โดยดําเนินการในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล ประจําปี 2559 ได้ดําเนินการเมื่อ 21-24 มีนาคม 2559 
4.3 จัดทํารายงานผลความสาํเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปช่ันกับมาตรฐานความโปร่งใส 
การดําเนินการ 
จัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการดําเนินการ 
มีการจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.4 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ 
การดําเนินการส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 

 4.3.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 
4.3.2 ด้านทรพัยากรบุคคล 
4.3.3 ด้านการเงิน 
4.3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 
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ผลการดําเนินการ 
มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการ

ตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ดําเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุม
ภายใน 

1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จํานวน 1 ครั้ง 
2) ด้านทรัพยากรบุคคล        จํานวน 1 ครั้ง 
3) ด้านการเงิน                   จํานวน 6 ครั้ง 
4) ด้านการควบคุมภายใน     จํานวน - ครั้ง 
4.5 จัดทําหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

การดําเนินการ 
จัดทําหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ผลการดําเนินการ 
มีการจัดทําหลกัเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชน
เรียบร้อยแล้ว 

4.6 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริตการจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/
ความคิดเห็น 

- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
- เว็บไซต์ www.maewin.net 
- โทร 053 027777 – 79 

การดําเนินการ 
จัดทําระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริต 
ผลการดําเนินการ 
มีการจัดทําจัดทําระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง

เวปไซด์ และแผ่นพับ 
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2. ปจัจัยสนบัสนนุ 
 

 ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ดําเนินการประสบความสําเร็จ ดังนี้ 
  1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  2) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส 
โดยมีการจัดต้ังศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook 
 

3. ปญัหา/อุปสรรคในการดาํเนนิงาน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯ มีข้อจํากัดเรื่องความรู้
ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภาฯ ยังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชํานาญเฉพาะด้าน ทําให้อาจมี
การตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทําให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่ําเสมอ แม้ว่าจะมีการกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน แต่เป็นการกําหนดใน
เชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดําเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง
รับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจทําให้ไม่มีเวลาดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
 

4.ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนําผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอํานาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
*************************************** 

                


