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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัต ิ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
------------------------------------------------ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัด
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้
การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2560 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 าบลและนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
 การด าเนินการ 

ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ วัดป่าบ้านไพบูลย์ 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 กิจกรรมจัดท าคู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

การด าเนินการ 
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
- จัดท าร่างคู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน 
-ตรวจสอบความถูกต้อง 
-จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
-แจกจ่ายให้บุคลากร 
ผลการด าเนินการ 

 มีคู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

1.3 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านไทร 
การด าเนินการ 
จัดท าเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณริมขอบสระน้ าด้านหลังพระพุทธประโคนชัยมหามิ่ง

มงคล มีผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเข้าร่วม  
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ผลการด าเนินการ 
การสร้างจิตรส านึกในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ าและปรับปรุงสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งรับรู้ถึงคุณค่า

และประโยชน์ของหญ้าแฝก อีกท้ังเพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ 
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 

และทางอินเตอร์เนต 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.2560 
2.5 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”และมาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียน” 
การด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น

และมีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
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ผลการด าเนินการ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ได้ได้มีค าสั่งที่ 57/2559 เรื่องมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตู้
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /แสดงความคิดเห็น เพ่ือให้การบริหารงานและด าเนินการต่างๆเป็นรูปธรรม นั้น  

 ส านักปลัด ขอสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2560  (ตั้งแต่
วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 )จ านวน 205 รายการได้ด าเนินการเสร็จแล้ว 
205 รายการ ดังต่อไปนี้ 

1. ขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ   จ านวน 111 ราย 
2. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน  จ านวน 32 ราย 
3. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟสาธารณะ   จ านวน 21 ราย 
4. ขอความอนุเคราะห์ถนนหินคลุก              จ านวน 9 ราย 
5. ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้า      จ านวน 8 ราย 
6. ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนน คสล.       จ านวน 5 ราย 
7. ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างรางระบานน้ า   จ านวน 5 ราย 
8. ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คมาตรวัดน้ า       จ านวน 3 ราย 
9. ขอความอนุเคราะห์เช็คมาตรวัดน้ า              จ านวน 3 ราย 
10. ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค จ านวน 2 ราย 
11. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัย   จ านวน 2 ราย 
12. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมบ้าน               จ านวน 2 ราย 
13. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย   จ านวน 1 ราย 
14. ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งท่อประปา               จ านวน 1 ราย 

          สว่นผลการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ประจ าปีงบประมาณ 
2560  (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)ปรากฏว่าไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่
อย่างใด 

 จากการด าเนินกรดังกล่าว พบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ 
1. ปัญหา/อุปสรรค ข้อร้องทุกข์ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ     

การขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน และการขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟสาธารณะตามล าดับซึ่งหากไม่ได้
รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีอาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีได้ 

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

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 
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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 
- 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 าเนินงานตามท่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

ผลการด าเนินงาน 
- มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงิน การคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
- การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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ปัจจัยสนับสนุน  

ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ด าเนินการ ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

 1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาเทศบาล เป็นการสร้างระบบ
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง  

2 ) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook 
 
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 

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


