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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัต ิ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(รอบ 12 เดือน ตามระบบ e-PlanNACC) 
------------------------------------------------ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัด
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้
การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุ
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1.ผลการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยด าเนินโครงการดังนี้ 

   1.1 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
 การด าเนินการ 

ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบ้านไทร ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเข้าร่วม จ านวน 58 คน 

ผลการด าเนินการ 
 การด าเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไทรได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์
ความรู้ใหม่ๆ 

1.2 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร  

การด าเนินการ 
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
- จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
- เผยแพร่ประมวลจริยธรรมององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรเปิดเผยเป็น

การทัว่ไปแก่สาธารณชน 
ผลการด าเนินการ 

 มีประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.3 กิจกรรมจัดท าคู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
การด าเนินการ 
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
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- จัดท าร่างคู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

-ตรวจสอบความถูกต้อง 
-จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
-แจกจ่ายให้บุคลากร 
ผลการด าเนินการ 

 มีคู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

1.4 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ต าบลบ้านไทร 
(โครงการอนุรักษ์ดินและน้ า)  

จัดท าเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ที่สาธารณะ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ มีผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างและประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 65 คน 

ผลการด าเนินการ 
การสร้างจิตส านึกในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ าและปรับปรุงสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งรับรู้ถึงคุณค่าและ

ประโยชน์ของหญ้าแฝก และต้นไม้ อีกท้ังเพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ 

1.5 โครงการตามแนวพระราชด าริและตามแนวพระราชเสานีวย์ 
จัดท าเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บริเวณสระน้ าหนองกระทุ่ม 

หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างและประชาชน    
เข้าร่วม โครงการ 80 คน 

ผลการด าเนินการ 
ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้

ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์
ของการปลูกต้นไม ้อีกท้ังเพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

1.6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 18- 19 มกราคม 2562 โดยวันที่ 18 มกราคม 2562 ท าการฝึกอบรม ณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร และวันที่ 19 มกราคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ แอ๊ดโฮมฟาร์ม ต าบลวังน้ า
เขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ผู้น าและประชาชน เข้าร่วม 
จ านวน 50 คน 

ผลการด าเนินการ 
 ช่วยสร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ด
ให้กับประชาชนในต าบลบ้านไทร สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ใน
การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ 

1.7 โครงการจ้างนักเรียน/นกัศึกษา ท างานในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน  
เพ่ือปฏิบัติงานด้านการส ารวจ การพิมพ์หรือจัดเอกสารการรับค าร้องงานบริการประชาชน การรับ

ข้อมูลการเสียภาษีของประชาชน การส ารวจข้อมูลท้องถิ่น ด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
2562  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์         
มีนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมท างาน จ านวน 40 คน 

การด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดเรียน

ภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2562  โดยด าเนินการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562
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ซึ่งมียอดผู้สมัครจ านวนทั้งสิ้น 49 คน และเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 25 เมษายน 
2562  

 
ผลการด าเนินการ 

 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ท างานในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน เพ่ือช่วยเหลือจุนเจือนักเรียน/
นักศึกษาให้มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

2.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

 การด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรได้ด าเนินการประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต    

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบ้านไทร ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร 
พนักงาน พนักงานจ้างเข้าร่วม จ านวน 58 คน 

ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรโดยผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลได้เข้าร่วมพิธี

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์เพ่ือชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบ้านไทร ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 การด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรได้ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 

โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ผลการด าเนินการ 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
2.3 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านไทร ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านไทร และหัวหน้าส่วนราชการ 
การด าเนินการ 
1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ

สั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

ผลการด าเนินการ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การด าเนินการ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบล โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2 แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ผลการด าเนินการ 
- มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
2.5  กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
การด าเนินการ 
1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือที่เก่ียวข้อง 
2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
ผลการด าเนินการ 
1 บุคลากรสังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านไทร มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ

ตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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2.6 กิจกรรมกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
การด าเนินการ 
1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ 
2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการด าเนินการ 
1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

2.7 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
การด าเนินการ 
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น  

ผลการด าเนินการ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่

จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

2.8 มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
การด าเนินการ 
1. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 
 2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 



7 

 

 

 ๓. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
 ๔. จัดให้มีป้ายอย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

2.9 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การด าเนินการ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด ที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 
 4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ผู้บริหารทราบ 

ผลการด าเนินการ 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านไทรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

2.10 มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
การด าเนินการ 

 1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

ผลการด าเนินการ 
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- การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

2.11 มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านไทร 
การด าเนินการ 

 1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 
 2. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 

ผลการด าเนินการ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.12  มาตรการ“จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
การด าเนินการ 

 1.จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 .3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

ผลการด าเนินการ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.13  มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

 การด าเนินการ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

 2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
 3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านไทร ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

ผลการด าเนินการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ได้ได้มีค าสั่งที่  722/2560 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560    
เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ /แสดงความคิดเห็น เพ่ือให้การบริหารงานและ
ด าเนินการต่างๆเป็นรูปธรรม นั้น  
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 ส านักปลัด ขอสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2562  (ตั้งแต่
วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 )จ านวน 159 รายการได้ด าเนินการเสร็จแล้ว 
124 รายการ ดังต่อไปนี้ 

 

1. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟสาธารณะ   จ านวน  51 ราย 
2. ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างรางระบายน้ า   จ านวน  14  ราย 
3. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมบ้าน             จ านวน  12  ราย 
4. ขอความอนุเคราะห์ถนนลงหินคลุก         จ านวน   8   ราย 
5. ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนน คสล.       จ านวน    7   ราย 
6. ขอความอนุเคราะห์ยกเลิกใช้น้ าประปา  จ านวน    7   ราย 
7. ขอความอนุเคราะห์ก าลัง จนท.อปพร.         จ านวน    6   ราย 
8. ขอหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จ านวน    7   ราย 
9. ขอความอนุเคราะห์ถนนดินพร้อมหินคลุก         จ านวน    6   ราย 
10. ขอความอนุเคราะห์ยืมเต็นท์   จ านวน    5   ราย 
11. ขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ   จ านวน     4  ราย  
12. ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนดิน       จ านวน     4  ราย 
13. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมรางระบายน้ า จ านวน     4  ราย 
14. ขอความอนุเคราะห์น้ าดื่ม     จ านวน     4  ราย 
15. ขอความอนุเคราะห์ขยายท่อเมนประปา           จ านวน    4  ราย 
16. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหินคลุก จ านวน     3  ราย 
17. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน คสล.  จ านวน     2  ราย 
18. ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า   จ านวน     2  ราย  
19. ขอความอนุเคราะห์รถตู้   จ านวน     1  ราย  
20. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝายน้ าล้น  จ านวน     1  ราย 
21. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลาดยาง จ านวน     1  ราย 
22. ขอความอนุเคราะห์จดทะเบียนพาณิชย์      จ านวน     1  ราย 
23. ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างท านบกั้นน้ า          จ านวน     1  ราย 
24. ขอความอนุเคราะห์ขยายถนนในหมู่บ้าน จ านวน     1  ราย 
25. ขอความอนุเคราะห์ยืมแผงก้ันจราจร  จ านวน     1  ราย 
26. ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน     1  ราย 
27. ขอความอนุเคราะห์ขยายถนนเขตไฟฟ้า  จ านวน     1  ราย 

          สว่นผลการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ประจ าปีงบประมาณ 
2561  (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ปรากฏว่าไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่
อย่างใด 

จากการด าเนินการดังกล่าว พบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ 
1. ปัญหา/อุปสรรค ข้อร้องทุกข์ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ     

การขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน และการขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟสาธารณะตามล าดับซึ่งหากไม่ได้
รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีอาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีได้ 
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2.  แนวทางการแก้ไขปัญหา เนื่องจากเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนมากเก่ียวกับเรื่องขอความ
อนุเคราะห์รถกู้ชีพ,การขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน และการขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟสาธารณะ 
ประกอบกับงบประมาณที่ตั้งไว้เพ่ือซ่อมแซมรถยนต์ ซ่อมแซมถนนและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีจ านวนจ ากัด   
ท าให้เกิดความล่าช้าของงาน ไม่ทันตามห้วงเวลาเวลาที่ก าหนดไว้ เห็นควรแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง
งบประมาณให้เพียงพอเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
การด าเนินการ 
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

ผลการด าเนินการ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
3.2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
การด าเนินการ 

 ๑. จัดท าร่างคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
 ๒. จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๓. เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ 

ผลการด าเนินการ 
 1. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 ๒. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

3.3 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไทร    

การด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ จัดจ้าง 

จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

ผลการด าเนินการ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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3.3 มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านไทร 

การด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน 

  ๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า 
๕. จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
๗. หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 

  ๘. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ของอปท. 
ผลการด าเนินการ 
เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ

และเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านไทร 

3.5 กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินการ 
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ให้ประชาชน

โดยทั่วไปทราบอย่างกว้างขวาง 
 4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี  
 4.๒ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4.๓ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 4.๔ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 4.๕ เสียงตามสาย 
 4.๖ อ่ืน ๆ  

ผลการด าเนินการ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร และมีความพึง
พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 3.6 การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

การด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
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 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

ผลการด าเนินการ 
 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
 10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

3.7 โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน 
การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ ร่วมกับส่วนราชการในเขตอ าเภอประโคนชัย 
ผลการด าเนินการ 

 1. มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลห้วยโพธิ์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร อย่าง
ทั่วถึง 

 2. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลห้วยโพธิ์ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และความต้องการ
ด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 

3.7 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
การด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
ผลการด าเนินการ 

 1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

3.8 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
การด าเนินการ 

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผลการด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไทร เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไทร ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลบ้านไทร ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

3.9 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

การด าเนินการ 
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 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./องค์การบริหารส่วนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
   1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   4) ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง  ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พร้อมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

ผลการด าเนินการ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

3.12 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
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การด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ผลการด าเนินการ 
- ประสานส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล 
- จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
- จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- จัดท าแผนด าเนินงาน 
- การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนด าเนินงาน 
- ท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆในองค์การบริหารส่วน

ต าบล พร้อมตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินการ 
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
การด าเนินการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
- ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินการ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
- เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

4.2 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 
การด าเนินการ 
- จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบอ่ืนๆโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านไทร ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

ผลการด าเนินงาน 
- มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงิน การคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
- การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 

ปัจจัยสนับสนุน  
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ

ด าเนินการ ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
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 1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาเทศบาล เป็นการสร้างระบบ
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง  

2 ) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook Line 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง การตรวจสอบปัญหาการ
ทุจริตโดยอาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดในเชิง
สัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบ
งานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพ่ือการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
*************************************************************** 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัต ิ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 (รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2562 – มีนาคม 2561) ตามระบบ e-PlanNACC 

------------------------------------------------ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัด
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้
การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2561 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุ
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1.ผลการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 กิจกรรมจัดท าคู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

การด าเนินการ 
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
- จัดท าร่างคู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน 
-ตรวจสอบความถูกต้อง 
-จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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-แจกจ่ายให้บุคลากร 
ผลการด าเนินการ 

 มีคู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ่อต้านการทุจริต 

2.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

 การด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรได้ด าเนินการประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต เมื่อ

วันที่ 24 มกราคม 2560 
ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรโดยผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพ่ือ
ปลูกฝังอุดมการณ์เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวัน ที่ 24 มกราคม 2560 

2.2 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
จัดท าแผน และจัดท าสรุปผล 
 
 
ผลการด าเนินการ 
กองคลังได้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ 

และทางอินเตอร์เน็ต www.Bansai.go.th 

2.3 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จึงได้จัดทำโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

งานการบริหารกิจการประปา 
ผลการด าเนินการ 
ประชาชนได้รับการบริการด้านงานการบริหารกิจการประปาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

2.4 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
การด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จึงได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหวา่งพนักงานสว่นต าบล

กับผู้บริหาร 
ผลการด าเนินการ 
ผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอบต.     

บ้านไทรหลังจากการได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2.5 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”และมาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียน” 
การด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น

และมีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
ผลการด าเนินการ 
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ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ได้ได้มีค าสั่งที่ 722/2560ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560    
เรื่องมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ /แสดงความคิดเห็น เพ่ือให้การบริหารงานและ
ด าเนินการต่างๆเป็นรูปธรรม นั้น  

 ส านักปลัด ขอสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2561  (ตั้งแต่
วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 )จ านวน 167 รายการได้ด าเนินการเสร็จแล้ว 150
รายการ ดังต่อไปนี้ 

1. ขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ   จ านวน 85 ราย 
2. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน  จ านวน 17 ราย 
3. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟสาธารณะ   จ านวน  32 ราย 
4. ขอความอนุเคราะห์ถนนดินพร้อมหินคลุก         จ านวน 2 ราย 
5. ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้า      จ านวน 1 ราย 
6. ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนน คสล.       จ านวน 6 ราย 
7. ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างรางระบายน้ า   จ านวน 2 ราย 
8. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมบ้าน             จ านวน 1 ราย 
9. ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างท านบกั้นน้ า          จ านวน 1 ราย 
10. ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งท่อประปา              จ านวน 1 ราย 
11. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมท่อประปา           จ านวน 2 ราย 

 จากการด าเนินกรดังกล่าว พบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ 
3. ปัญหา/อุปสรรค ข้อร้องทุกข์ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ     

การขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน และการขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟสาธารณะตามล าดับซึ่งหากไม่ได้
รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีอาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีได้ 

4.  แนวทางการแก้ไขปัญหา เนื่องจากเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนมากเก่ียวกับเรื่องขอความ
อนุเคราะห์รถกู้ชีพ,การขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน และการขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟสาธารณะ  
ประกอบกับงบประมาณที่ตั้งไว้เพ่ือซ่อมแซมรถยนต์ ซ่อมแซมถนนและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีจ านวนจ ากัด 
ท าให้เกิดความล่าช้าของงาน ไม่ทันตามห้วงเวลาเวลาที่ก าหนดไว้ เห็นควรแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง
งบประมาณให้เพียงพอเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

2.6 มาตรการการมอบอ านาอนุมัติ อนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

  การด าเนินการ 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและ

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผลการด าเนินการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี และได้รับความสะดวกและลดการผูกขาด

อ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

2.7 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

การด าเนินการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลโดยใช้หลักเกณฑ์ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
การด าเนินการ 
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
ผลการด าเนินการ 
เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ

และเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านไทร 

3.2 การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
การด าเนินการ 
-จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
-แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

ผลการด าเนินการ 
มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือนท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร และสามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/
ร้องเรียน 

3.3 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
บ้านไทร 

การด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านไทร เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและร่าง 
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

3.4 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

การด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ผลการด าเนินการ 
- ประสานส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล 
- จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
- จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- จัดท าแผนด าเนินงาน 
- การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนด าเนินงาน 



20 

 

 

- ท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆในองค์การบริหารส่วน
ต าบล พร้อมตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ 
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการติดตามแระเมินผลการควบคุมภายใน 
การด าเนินการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
-แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
-ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินการ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
- เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

4.2 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 
การด าเนินการ 
- จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบอ่ืนๆโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านไทร ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

ผลการด าเนินงาน 
- มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงิน การคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
- การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 

ปัจจัยสนับสนุน  
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ

ด าเนินการ ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
 1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาเทศบาล เป็นการสร้างระบบ

การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง  
2 ) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook และ Line 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง การตรวจสอบปัญหาการ
ทุจริตโดยอาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดในเชิง
สัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบ
งานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพ่ือการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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


