
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

------------------------------------------------ 
 
  องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านร่อม ได้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน อบต.บ้านร่อม ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และบดันีก้ารด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี 
พ.ศ. 2557 ได้สิน้สุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทัง้ระบุปัจจัยสนบัสนุนปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557   ดงันี ้
 

1. ผลการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1     แผนงานส่งเสริมจติส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  ได้ด าเนินการดังนี ้
  
 กิจกรรมที่ 1  การสง่เสริมการปฏิบติังานและการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
          1. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากร
ของอบต.บ้านร่อม     
  กิจกรรมที่ 2  สง่เสริมให้บุคลากรทกุระดบัได้เรียนรู้แลปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 
   1. ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล จดัท าประกาศ
ประมวลจริยธรรมแกบุ่คลากรทัง้ฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง 
    3.  จดัท าคูมื่อจริยธรรม ข้อบงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวข้องประจ าตวับุคลากรทกุคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุริตและ
ประพฤติมชิอบ  

 

กิจกรรมที่ 1 บูรณาการระหวา่งหนว่ยงานในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุริต
ประพฤติมิชอบ 

1. โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม โดยได้ออกประชาคม  การเสริมสร้างการมี
สว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านร่อม  การออกประชาคมในต าบลบ้านร่อม  
ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการเสนอโครงการท่ีมีต้องการและมีความเดือดร้อน จ าเป็นเร่งดว่นท่ีต้องด าเนินการเพื่อ
น าเข้าแผนพฒันาต าบล 
                             2. จดัท าตู้  ปณ. และเวป็ไซด์ แจ้งเหต ุทจุริต 
                                    3. จดัท าตู้ รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตทุจุริต ตามหมู่บ้าน 
                                    4. จดัตัง้ศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์และศนูย์ด ารงธรรม 
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                        กิจกรรมที่ 2   สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
   1. จดัตัง้เครือขา่ยป้องกนัและเฝ้าระวงัการทจุริตระหวา่งชุมชนและองค์การบริหารสว่น
ต าบลบ้านร่อม 

 2. มีการแตง่ตัง้ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการเป็นคณะกรรมการเปิดซองและร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการตา่งๆ ในองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านร่อม   
   กิจกรรมที่ 3   สง่เสริมคา่นิยมการยกยอ่งและเชิดชูความดี ความซื่อสตัย์สจุริต 
เสริมสร้างทศันคติ ค่านิยม มาตรฐานทางคณุธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และวฒันธรรมการท างาน ดงันี ้
                                1. เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์  คา่นิยมของ อบต.บ้านร่อม  และมาตรฐานทางคณุธรรม และ
จริยธรรมอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้
                 1.1 เผยแพร่การรายงานการปฏิบติังานตามแผนการด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2557 ให้กบัเจ้าหน้าที่ในสงักัด 
อบต.บ้านร่อม ทราบผา่นทาง web site อบต.บ้านร่อม 
                                        1.2  เผยแพร่และรณรงค์เสริมสร้างคา่นิยมสร้างสรรค์ราชการใสสะอาดของ อบต.
บ้านร่อม  
                 1.3 เผยแพร่และรณรงค์เสริมสร้างทศันคติ คา่นิยม มาตรฐานทางคณุธรรม และ
จริยธรรม ทางสือ่ตา่ง ๆ เช่น บอร์ดนิทรรศการ Intranet E-mail เป็นต้น 
   2.สง่เสริมการปลกูจิตส านกึด้านคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของบุคลากร 
อบต.บ้านร่อม ดงันี ้
                 2.1  จดัพิธีถวายสตัย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน เพื่อ
ปลกูฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ซึง่จดัขึน้ในวนัท่ี 5 ธันวาคม 2557 ตามหนงัสอืท่ี อย 
0218/1938 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2556 เร่ืองการจดั “งานเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
เน่ืองในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 

                 2.2  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบติัธรรมบวชเนกขมัมะบารมี  ระหวา่งวนัท่ี    11- 

13 พฤษภาคม  2557 ณ วดับงึลฎัฐิวนั อ าเภอทา่เรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

               2.3  เข้าร่วมโครงการท าบุญทกุวนัธรรมสวนะ  เน่ืองในเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี 
พ.ศ.2557  ตัง้แตว่นัท่ี 19 กรกฎาคม 2557 สิน้สดุในวนัพธุท่ี 8 ตุลาคม 2557 

     

                               3.เสริมสร้างระบบราชการท่ีรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม  

                                         3.1 พฒันาฝึกอบรมให้ความรู้ แนะน าการบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ และการจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่    
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                   3.2 ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  การท างานของ

บุคลากรให้รวดเร็ว มีการน าระบบ IT   มาใช้ในภารกิจ อบต.บ้านร่อม คือ เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร อบต.ในด้าน
ตา่งๆ การจดัซือ้จดัจ้าง และเผยแพร่ แผนตา่งๆ และงานท่ีเก่ียวข้องในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้าน
ร่อม 
  - อบต.บ้านร่อม ได้น าระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ มาใช้ในงานสารบรรณขององค์กร ท าให้
มีความคลอ่งตวัในการท างานอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
     

                             4. สร้างความใสสะอาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

                                       4.1 โครงการกิจกรรม 5 ส. ในการปรับสภาพแวดล้อมการท างาน ได้มีการจดัตัง้
คณะกรรมการด าเนินโครงการกิจกรรม 5 ส.ตามค าสัง่อบต.บ้านร่อมท่ี 56/2557  ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 
                                     4.2  กิจกรรมด้านนนัทนาการและสวสัดิการตา่ง ๆ 
                                     -  สวนพกัผอ่นหยอ่นใจ 
                                     -  เคร่ืองออกก าลงักาย  
   4.3 การจดัการให้สถานท่ีท างานเป็นเขตปลอดบุหร่ี โดยได้จดัสถานท่ีไว้ส าหรับ
ข้าราชการ พนกังานราชการ ในสงักดั อบต.บ้านร่อม และผู้มาติดตอ่ เพื่อเป็นสดัสว่นซึง่จะไม่กอ่ให้เกิดมลภาวะ
เป็นพิษ 
                                   5. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีอย่าง
ตรงไปตรงมา เม่ือมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่นส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่พบการทุจรติของเจ้าหน้าที่  อบต.บ้านร่อม 

ยุทธศาสตร์ที่3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ   
                    ประพฤตมิิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

   กิจกรรมที่ 1 จดักิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน ลดความ
เสีย่งในการจดัซือ้จดัจ้าง การสง่เสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ด้านการจดัระบบการควบคมุภายในและการ
บริหารความเสีย่ง จดัท าระบบตรวจสอบ ควบคมุและถ่วงดลุให้เหมาะสม ดงันี ้
             1. ก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน    

อบต.บ้านร่อม ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ด้วยการ 
ก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้ รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายใน
เก้าสบิวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน  
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   2.  ประเมินการจดัวางระบบการควบคมุภายใน 
      - อบต.บ้านร่อม ได้ด าเนินการประเมินผลการควบคมุภายในส าหรับงวดตัง้แตว่นัท่ี 1 
ตลุาคม 2546 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
             3.  การด าเนินงานด้านการบริหารจดัการความเสีย่งภายในองค์กร 
                            - อบต.บ้านร่อม มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเสีย่งขององค์การบริหาร
สว่นต าบลบ้านร่อม ซึง่ได้มีการก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะท างาน โดยแบง่อ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยชดัเจน ตามส าเนาค าสัง่องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านร่อม ท่ี 265/2556 ลงวนัท่ี 27 ธันวาคม  
พ.ศ. 2556 
                           - อบต.บ้านร่อม  ได้ด าเนินการจดัท าแผนบริหารความเสีย่ง และวิเคราะห์ความเสีย่งท่ีเกิดขึน้
ภายในองค์กร 
   4.อบต.บ้านร่อม มีการสร้างความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจ้าง โดยมีการจดัซือ้จดัจ้าง
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์และระบบ GFMIS  มีการเปิดเผยผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างของ อบต.บ้านร่อม 
เผยแพร่ผา่นศนูย์ข้อมลูขา่วสาร (www.banrome.go.th) อยา่งตอ่เน่ืองได้จดัท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร 
ราคากลาง ทางประกาศ ณ ท่ีท าการ อบต. และเว็ปไซด์ 
   5. อบต.บ้านร่อม ได้จดัท าแผนการจดัซือ้จดัจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบผา่นศนูย์ข้อมลูขา่วสาร (www.banrome.go.th) ทางประกาศ ณ ท่ีท าการ อบต.และเว็ปไซด์ 
   6. การจดัระบบตรวจสอบผลการปฏิบติังาน อบต.บ้านร่อม มีการรายงานผลการ
ปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงกบัผลสมัฤทธ์ิของงานเช่น การสรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง ประจ าเดือน และสรุปผล
การจดัซือ้จดัจ้างประจ าปีงบประมาณ ลงเว็ปไซด์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
   กิจกรรมที่ 2 สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานกบัภาคเอกชน 
   1. จดัระบบการรับและตอบข้อร้องเรียน ร้องทกุข์ จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูขา่วสาร.อบต.บ้าน
ร่อม ได้ด าเนินการเผยแพร่หลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน/ร้องทกุข์ตอ่การด าเนินการของ อบต.บ้าน
ร่อม ตอ่ประชาชน ผา่นเว็ปไซด์ อบต.บ้านร่อม (www.banrome.go.th) และเฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม  
   2. จดัให้มีช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทจุริตท่ีเก่ียวข้องกบั
ภารกิจของ อบต.บ้านร่อม ผา่นทาง www.banrome.go.th (อบต. บ้าน ร่อม  บ้าน ร่อม ) 
www. banrome. go. th  (ศูน ย์ ข้อมูลข่าวสาร )  www.banrome.go.th (ศนูย์บริการร่วม) และกลอ่งรับฟัง
ความคิดเห็น ปรากฎวา่ อบต.บ้านร่อม ไม่มีข้อร้องเรียนในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั อบต.บ้านร่อม  

3. เปิดเผยข้อมลูขา่วสารเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ 
ปรากฎวา่ ไม่มีประชาชนเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต.บ้านร่อม 

 
 

http://www.banrome.go.th/
http://www.banrome.go.th/
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4.จดัท าแบบสอบถามเชิงรุกเก่ียวกบัการทจุริตเป็นประจ าปีและสรุปข้อคิดเห็นจาก

แบบสอบถาม ซึง่ อบต.บ้านร่อม ได้จดัสง่แบบสอบถามให้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี จ านวน   50 ราย ผลปรากฏวา่ 
ไม่พบพฤติกรรมที่แสดงสอ่ไปในทางทจุริต หรือแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนและพวกพ้อง  
                               สรุป ข้อ  1      เพศชาย  จ านวน 22  คน   

                   เพศหญิง จ านวน 28 คน 
                                          อาย ุ               อายขุองผู้ ร่วมตอบแบบประเมิน 18 -30 ปี  จ านวน  8 คน 

                           อายขุองผู้ ร่วมตอบแบบประเมิน 31-40 ปี   จ านวน  10 คน 
                           อายขุองผู้ ร่วมตอบแบบประเมิน 41-60 ปี   จ านวน  25คน 
                           อายขุองผู้ ร่วมตอบแบบประเมิน  60 ปี ขึน้ไป  จ านวน 7คน 

                                        การศกึษา         ต ่ากวา่ มธัยม      จ านวน 16 คน 
                                     มธัยมศกึษา         จ านวน  24 คน 
                                     ปริญญาตรี      จ านวน  10 คน 
                                     ปริญญาตรีขึน้ไป   จ านวน    -  คน 

                         สรุปข้อ  2 
                         บทบาทฐานะ    ประชาชน          จ านวน  28  คน 

                                     ผู้ เข้าร่วม              จ านวน  15  คน 
                                     ตวัแทนหนว่ยงาน  จ านวน    7  คน 

                                         สรุป ข้อ 3        การให้ความส าคญักบัภาคประชาชนในการเข้ามามีสว่นร่วม 
     การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตขององค์การบริหาร 
     สว่นต าบลบ้านร่อม ในช่วงที่ผา่นมา 

               สรุป  ข้อ  3.1  ความคิดเห็นในภาพรวม  
                                    -ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม มาก    จ านวน 40 คน ร้อยละ  80 
                               -ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม  ปานกลาง  จ านวน 10 คน ร้อยละ 20  
                                    -ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม  มีสว่นร่วมน้อย    จ านวน  0 คน 

                               สรุป  ข้อ 3.2  เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารความรู้เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ี       
                                                               ถกูต้อง ทัว่ถึง เช่น กฎระเบียบ กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏิบติังาน ฯ  

                                      -ประชาชนมีสว่นรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่    
                                       มาก จ านวน 10 คน ร้อยละ 20  
                                      -ประชาชนมีสว่นรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวข้องกบัการทจุริต  

      คอร์รัปชัน่ปานกลาง  จ านวน 38 ร้อยละ 76  
              -ประชาชนมีสว่นรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวข้องกบัการทจุริต  

       คอร์รัปชัน่น้อย  จ านวน 2  ร้อยละ 4  
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                 สรุป  ข้อ 3.3  เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีเข้ามามีสว่นร่วมใน 

                   กิจกรรม/โครงการเพื่อตอ่ต้านการทจุริต หรือเข้าร่วมตรวจสอบการ 
                 ด าเนินงาน   
                                            สรุป ข้อ 4.     พบเห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบล     
                                                                 บ้านร่อม ท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริต หรือสอ่ไปในทางทจุริต หรือการ 
      ปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าที่โดยมิชอบ หรือไม่ 
                                     - ไม่เคยพบเห็นและไม่เคยได้ยิน  จ านวน  50 คน ร้อยละ  100 
                                            สรุป ข้อ 5.     พฤติกรรมการทจุริต หรือสอ่ไปในทางทจุริต หรือการปฏิบติัหรือละ 
                  เว้นการปฏิบติัหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่องค์การ 
      บริหารสว่นต าบลบ้านร่อม  รูปแบบใดท่ีทา่นพบเห็นหรือได้ยิน/ได้ 
                  ฟังจากการบอกเลา่ หรือจากสือ่ตา่งๆ    ไม่มี 
                                            สรุป  ข้อ 6.    ทา่นรู้สกึอยา่งไรหากพบเห็นหรือได้ยิน/ได้ฟังเก่ียวกับพฤติกรรม 
       การทจุริต หรือสอ่ไปในทางทจุริต หรือการปฏิบติัหรือละเว้นการ 
       ปฏิบติัหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร 
       สว่นต าบลบ้านร่อม  

- เห็นเป็นท่ีนา่รังเกียจ จ านวน 50 คน ร้อยละ100 
                                 สรุป ข้อ 7.    สาเหตใุด ท่ีท าให้ทา่นเพิกเฉย หรือไม่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไป 
        ยงัศนูย์ด ารงธรรมของจงัหวดั หรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีจงัหวดัจดัให้มี 
        ขึน้ หรือหนว่ยงานท่ีมีหน้าที่เก่ียวข้องในการป้องกนัและ  
        ปราบปรามการทจุริต เช่น ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ 
        ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ปปช.) ส านกังานคณะกรรมการ 
        ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ (ปปท.)  
       -ไม่อยากเสยีเวลา            จ านวน  33 คน ร้อยละ 66 
       -ไม่ได้ประโยชน์หรือสิง่จูงใจใดๆ   จ านวน  17 คน ร้อยละ 34 
                               สรุป ข้อ 8 .   สิง่ใดท่ีทา่นต้องการให้องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านร่อม   
       ด าเนินการหรือปรับปรุงการด าเนินการเพื่อป้องกนัและปราบปราม 
       การทจุริตฯ  
      - การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร  จ านวน  32 คน ร้อยละ  64 
      - การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ มีสว่นได้เสยีเข้ามามีสว่นร่วมใน 
        กิจกรรมหรือโครงการตา่งๆ และตรวจสอบการท างาน  จ านวน 18 
        คน  ร้อยละ 36 
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    5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามแผน 
   อบต.บ้านร่อมได้มีการจดัท ารายงานผลส าเร็จและแผนปฏิบติัการด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยได้มีการปฏิบติั
ตามแผนการด าเนินงาน 

แผนงานที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม    

 

   กิจกรรมที่1 จดัสง่เจ้าหน้าที่ของ อบต.เข้าอบรมหลกัสตูรการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตทัง้ในและตา่งประเทศ  

   กิจกรรมที่ 2  จดัท าศนูย์ข้อมลูความรู้กลางด้านการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุริต โดยลงเว็ปไซด์องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านร่อม ให้แตล่ะสว่นราชการได้ศกึษา ตลอดจนประชาชน
สามารถเข้ามาศนูย์ข้อมลูความรู้กลางด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตได้  
 

2.  ปัจจัยสนับสนุน 
 

  ในการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ตามแผนปฏิบติัการฯ มีปัจจยัในการสนบัสนนุและผลกัดนัในการ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ ดงันี ้
 

  1) ตวัชีว้ดันีเ้ป็นตวัชีว้ดัตามค ารับรองฯ ของหนว่ยงาน จึงถือเป็นนโยบายส าคญั ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่จึงให้ความส าคญัในการด าเนินงาน 
  2) การท่ีมีหนว่ยตรวจสอบภายใน  เป็นการสร้างระบบการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบได้ในระดบัหนึง่ 

3)  อบต.บ้านร่อม มีการสร้างกลไกของข้อมลูขา่วสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการ 
จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูขา่วสาร อบต.บ้านร่อม  
  4)  มีการเผยแพร่ข้อมลูทาง Web site และ Intranet ของ อบต.บ้านร่อม                           
3. วิเคราะห์แผนปฏิบตัิการฯ  
                         จากการวิเคราะห์แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557ขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้านร่อมแล้ว มีข้อสงัเกตในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ดงันี ้ 
   3.1 ลกัษณะ/รูปแบบของกิจกรรมที่ อบต. ด าเนินการ จะเป็นกิจกรรมที่มีลกัษณะท่ีคล้ายกนั 
ขึน้อยูก่บัลกัษณะบทบาทภารกิจของหนว่ยงาน  
   3.2 การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการฯ ของสว่นราชการยงัคงมุ่งเน้นการวดัผลเชิง
ปริมาณ ยงัไม่วดัผลเชิงคณุภาพจากผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากผู้ รับผิดชอบยงัขาดความเข้าใจเร่ืองของการ
จดัท าแผน  
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4. ข้อด ีข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน 
4.1 ข้อด ี 
  4.1.1) การจดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทจุริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เกิด
ความตระหนกัในการท างานท่ีเป็นไปตามระเบียบ ขัน้ตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอยา่งเป็นระบบ  
  4.1.2) ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชน  
  4.1.3) เกิดการพฒันาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหนว่ยงาน บุคลากรมีความ
ละเอียดรอบคอบในการท างาน ลดความผิดพลาดในการด าเนินการโดยเฉพาะในเร่ืองของการจดัซือ้จดัจ้างตาม
ระเบียบพสัด ุ 
  4.1.4) เกิดการสร้างเครือขา่ยในการช่วยตรวจสอบการท างานของภาคราชการ การมี  สว่นร่วม
ของภาคประชาชนและเอกชน ในการตรวจสอบติดตามการทางานของภาคราชการ  
  4.1.5) ประชาชนเกิดความมัน่ใจในการท างานของภาคราชการมากขึน้ ลดจ านวนการ
ร้องเรียนเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบติังานและเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานของภาคราชการ  
  4.1.6) เป็นการเสริมสร้างจิตส านกึและคา่นิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบติังานโดยสจุริต
และยดึหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติังาน เสริมสร้างและป้องกนัการทจุริตในหนว่ยงานอยา่งมีประสทิธิภาพ  
  4.1.7) เป็นการสง่เสริมให้มีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบติังาน และ
การด ารงชีวิตของบุคลากรในหนว่ยงาน เป็นการสร้างภมิูคุ้มกนัและความยัง่ยืนของการพฒันา  
  4.1.8) เป็นการป้องกนับุคลากรของหนว่ยงานราชการมิให้กระทาผิด ซึง่ท าให้เกิดผล ในทาง
ปฏิบติัท่ีดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีต้องเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์โดยตรง  
  4.1.9) เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานได้ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตอ่ประชาชน มีคณุธรรม
จริยธรรม ค านงึถึงประโยชน์สว่นรวมเป็นท่ีตัง้ และมีหลกัธรรมาภิบาล  
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4.2 ข้อเสีย  
  การจดัท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอยา่ง เป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบติังานประจ าและ
บุคลากรของหนว่ยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เลง็เห็นถึงความส าคญัของการจดัทาตวัชีว้ดั  
4.3 ปัญหาอุปสรรค  
  4.3.1. การจดัหาวิทยากรท่ีดีความรู้และความสามารถในการมาสนบัสนนุอบรมเป็นเร่ืองท่ียาก 
ขาดงบประมาณในการสนบัสนนุ  
  4.3.2  การจดัอบรม ให้ความรู้ จากหนว่ยงานกลาง ทัง้ในเร่ืองวิชาการและด้านการป้องกนัยงั
มีน้อย ไม่ตอ่เน่ือง  
  4.3.3  เครือขา่ยในภาคประชาชนบางสว่น ยงัขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบ
ของตนเอง โดยเห็นวา่การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตเป็นเร่ืองของหนว่ยงานราชการเทา่นัน้  
4.4 ข้อเสนอแนะ  
 

  4.4.1 พฒันาศกัยภาพและปลกูฝังข้าราชการให้มีคณุธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทจุริต
ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ 
  4.4.2   พฒันาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดบับุคคล โดยน าผลการ
ประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
  4.4.3   เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตดัสนิใจ โดยให้
ประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบในทกุขัน้ตอน อยา่งโปร่งใส สมเหตสุมผล 
 
     **************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
5. ข้อพิจารณา  
  องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านร่อม  ได้พิจารณาแล้วพบวา่ ในการด าเนินการรายงานผลการ  
ปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ประจ าปีงบประมาณ 2557 ขององค์การ
บริหารสว่นต าบลบ้านร่อม  สว่นราชการตา่ง ๆสามารถด าเนินการให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์
ของแผนงาน ขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้านร่อม ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะทางานจดัท าแผนปฏิบติัการ
การป้องกนัและปราบปรามการทจุริต จะได้นาเสนอประเด็นดงักลา่วให้ท่ีประชุมได้พิจารณาเพื่อเป็นข้อมลูใน
การวิเคราะห์จดัท าแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตอ่ไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

                                           ค ำสั่งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
                             ที่  265  /๒๕๕6 

                      เรื่อง  กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยใน 
.......................................................................................................... 
 

  การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือด้านการบริหารจัดการ ซึ่งน ามาช่วยใน
การบริหารงานและเป็นกลไกพื้นฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ในหน่วยงานเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์   
 หากหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในท่ีดี  จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
หน่วยงาน  ในการป้องกัน หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน  
ท้ังน้ีบุคลากรทุกระดับเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการให้ความสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิผล  โดยการให้ความส าคัญ  และมีความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในให้มากขึ้น     เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีหน่วยงานต้ังไว้ 

 ดังน้ัน เพื่อให้การปฎิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ขอแต่งต้ังคณะท างาน ฯ    ดังน้ี 

 คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคมุภำยใน  ประกอบด้วย 

๑. นายสะอาด  บุญมี                   ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม       หัวหน้าคณะท างานฯ 
๒. นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  คณะท างาน 
๓. นางวรนุช  เปรมใจ                  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง         คณะท างาน 
๔. นายสน่ัน  อู๋เจริญ                    ต าแหน่ง นายช่างโยธา  รักษาการ หัวหน้าส่วนโยธา    คณะท างาน 
๕. นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ        ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด            เลขานุการ 

 โดยให้มีหน้าท่ี  ดังน้ี 
๑. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตามภารกิจหลักของหน่วยงานและ 

โครงการท่ีส าคัญ (ถ้ามี)  
๒.    ขับเคลื่อนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามข้อ 1     

ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๓. บูรณาการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 
๔. ติดตามความก้าวหน้าและการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน และประมวลสรุปรายงานผลต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในกรมการ
พัฒนาชุมชน 

๕. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และรายงานการ 
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) ตามแนวทางของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
  ท้ังน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

               สั่ง  ณ  วันท่ี  27 เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕6 

 

                            (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 


