
รายงานผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏบิตัิการป้องกนัปราบปรามการทจุรติ 
และประพฤตมิชิอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ๖เดือน  

วนัที๓่ เมษายน ๒๕๖๔  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลบา้นไร ่ 

------------------------------------------------ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ๖เดือน เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัด 
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 รอบ๖เดือน ขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่       
ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้ การด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี    
พ.ศ.256๔ ไดถ้ึงครบรอบ ๖เดือน จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 รอบ๖เดือน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ พร้อมทั้งระบุปัจจัยข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ
เพ่ือเป็น กรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ๖เดือน ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสรา้งจติส านึกค่านยิมใหทุ้กหนว่ยงานขององค์การบริหารสว่นต าบลบา้นไร่ปฏบิตังิาน
ตามหลักธรรมาภบิาล 

แนวทางการพฒันา 
(1) แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.1 การสร้างจติส านกึและ ความตระหนักแกบุ่คลากร ทัง้ขา้ราชการการเมืองและ ฝา่ยประจ า
ขององค์การบริหารสว่นต าบลบา้นไร่ 

  1.1.1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาสมรรถบุคลากรของผู้บริหารและพนักงานส่วน
ต าบล (ไมไ่ด้ด าเนินการ) 

  1.๑.2 ประกาศใช้มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม (ด าเนินการเรยีบร้อย)  ตามประกาศ ณ วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

  1.1.3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ไม่ได้ด าเนนิการ) 
1.2 การสรา้งจิตส านึกและความตระหนกัแก่ประชาชนทุกภาคสว่นในท้องถิน่ 
   1.2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต (ด าเนนิการเรยีบรอ้ย) 

http://www.tambonbanrai.go.th/ 
   1.2.2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ (ด าเนินการ

เรยีบรอ้ย) การด าเนนิการ ปลกูดอกกระเจียวบริเวณ สามแยกบ้านไร่และท าจุดถ่ายรูป 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 “สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย” 

เป้าหมาย   
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  2.1.1 ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้ (ด าเนนิการเรยีบร้อย) 
 ผลด าเนนิการ 
ตามประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.1 จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติราชการให้ประชาชน

ทราบ (ด าเนนิการเรยีบร้อย) 
ผลด าเนนิการ http://www.tambonbanrai.go.th/ 

           2.3 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ 
    2.3.1 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (ด าเนินการเรยีบร้อย) 
ผลด าเนนิการ ด าเนินการคัดเลือกตามตัวชี้วัด และมอบใบประกาศ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 “พฒันาระบบป้องกนัการทจุรติเชงิรุก” 

เป้าหมาย   

1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก 
สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 
3. สกดักัน้การทจุรติเชงินโยบาย 
       3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาถ่านได้ทุกข้ันตอน 
           3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ด าเนินการเรยีบร้อย) 
 ผลด าเนนิการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารและมีขบวนการท างานวิธีการท างาน 
           3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน   การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ (ด าเนนิการ
เรยีบรอ้ย) 
 ผลด าเนนิการhttp://www.tambonbanrai.go.th/ 
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      3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
          3.2.1 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม (ด าเนนิการเรยีบร้อย) 

การด าเนนิงาน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อ ก าหนด
วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือ แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท า ขึ้น ส าหรับ
งบประมาณใน แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ จึงได้จัดให้มีการ
ประชุมเวทีประชาคมระดับต าบลปี 256๓ เพ่ือ รวบรวมข้อมูล ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ซึ่งเป็นการวบรวมสภาพปัญหาความ ต้องการของประชาชนในพื้นเป็นประเด็น ส าคัญ ผ่านข้อมูลจากแผน
ชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล ฯลฯ ทั้งนี้ การ ได้มาซึ่งข้อมูลการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของ ประชาชน ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไรจ่ะ
ด าเนินการผ่านการ ประชุมประชาคม เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และความยุติธรรม  

             ผลการด าเนนิงาน  
ผู้น าชุมชนได้เสนอโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เป็นการ เสริมพลัง

อ านาจให้แก่ประชาชนให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและการ ควบคุมดูแล
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตัวรับ สามารถก าหนดการด าเนินตัวชี้วัดได้ด้วยตัวเอง มี ความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึนตามความจ าเป็นอย่างมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ การ
จัดการและรู้เท่ากันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ และให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีศักยภาพมากขึ้น ส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้รับขอ้มูลอันเป็นประโยชน์ในการน าไปจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          3.2.2 ก าหนดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกผ่าย (ด าเนนิการเรยีบร้อย) 
               http://www.tambonbanrai.go.th/  
                 -ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044-056-138 
                  -ร้องเรียนด้วยตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที ่4 “พฒันากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุรติ” 

เป้าหมาย   

1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง 

4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 
        4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
            4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล (ด าเนนิการเรยีบรอ้ย) 
            4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล
(ด าเนนิการเรยีบร้อย) 
1. การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  

การด าเนนิการ  

http://www.tambonbanrai.go.th/


จัดท าแผนการตรวจสอบ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ติดตามประเมินผล การควบคุม
ภายใน รายงานประเมินผลการตรวจสอบตามไตรมาส พร้อมสรุปผลการควบคุม ภายในของส านัก/ กองงาน 
รายงานให้ผู้ก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ ตามระยะเวลา ที่ก าหนด 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
(งวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผลการด าเนนิการ 
1.ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย

การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน  

2.การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและ 
คณะท างานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการก าหนดองค์ประกอบ คณะกรรมการและคณะท างานโดยแบ่งอ านาจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความ เสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
ภายในองค์กร  

3. ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ทั้งในส่วนงาน ย่อย และในส่วน
องค์กร และได้รายงานผลการด าเนินการ รายงานให้อ าเภอเทพสถิต ภายใน 30 ตุลาคม 25643 การควบคุม
ภายใน ท าให้บุคลากร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามอ านาจหน้าที่ โดย ก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การปฏิบัติงานเพ่ือลดความบกพร่อง ลดความเสี่ยง ปฏิบัติงานเป็นไป ตามกฎระเบียบ
มากขึ้น 
        4.2 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
            4.2.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต (ด าเนนิการเรยีบร้อย) 

      4.2.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต (ด าเนินการเรยีบร้อย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


