รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 – มี.ค. 62)
-----------------------------------------------องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นกรอบดําเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการในการวัด
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดําเนินการ และบัดนี้การ
ดําเนินการตามแผนฯ ประจําปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 – มี.ค. 62) แล้ว จึงขอรายงานผลการ
ดําเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สําหรับกรอบ
แผนการดําเนินงาน ดังนี้
1.ผลการดําเนินงาน
มิตทิ ี่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
การดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ได้ดําเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตํา บลนาแส่งเพื่อใช้เ ป็น ค่า นิย มสํา หรับองค์กร ข้า ราชการทุกคนพึงยึด ถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ ไปกับ
ระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งเปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วม
ติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตาม
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
ผลการดําเนินการ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
การดําเนินการ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแส่ง โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ

-22 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแส่งที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่ว นตํ า บล นาแส่ง เพื่อ กลั่น กรองการประเมิน ผลการปฏิ บัติร าชการที่ผู้บัง คับ บั ญ ชาได้พิจ ารณาไว้ โ ดย
เจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ
4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตํา บล นาแส่ง รวบรวมและเสนอผลการพิจ ารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติร าชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล
ผลการดําเนินการ
การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
2.2 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”
การดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
ผลการดําเนินการ
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้องลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
2.3 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
การดําเนินการ
1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ
2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดําเนินการ
การปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ป้องกันการใช้จ่ายเงิน
เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง

2.4 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
การดําเนินการ
1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
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- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
ผลการดําเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย
2.5 กิจ กรรมการจัด บริก ารสาธารณะและการบริก ารประชาชนเพื่อ ให้เ กิ ด ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
การดําเนินการ
1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น,
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัด บริก ารสาธารณะ ตามนโยบายเร่ง ด่ ว นของรั ฐ บาล (การแก้ ไ ขปั ญ หาไฟป่า และหมอกควั น การกํ า จั ด
ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช ในแหล่ ง น้ํ า การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต่ แ หล่ ง กํ า เนิ ด การจั ด การน้ํ า เสี ย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที)่
2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
ผลการดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดํา เนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ป ระชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2.6 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจําปี 2561
การดําเนินการ
ดําเนินการจัดทําและเสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานส่วนตําบลนาแส่ง
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์คัดเลือก พนักงาส่วนตําบลนาแส่ง ผู้มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการ
ครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศ
เกียรติคุณเป็นพนักงานดีเด่น
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ผลการดําเนินการ
พนักงานส่วนตําบลนาแส่ง ผู้มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการครองตน ครองคน และ
ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นพนักงานดีเด่น
และเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ
2.7 กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดําเนินการ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํา รวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ต้องปฏิบัติ ปรับ ปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ า เรื่ อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ผู้บริหารทราบ
ผลการดําเนินการ
ลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ให้สั้นลง ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการ
ตัด สิน ใจเกี่ยวกับ การสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้า ที่
รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

2.8 กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
การดําเนินการ
1 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
ผลการดําเนินการ
เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต เพื่อความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.9 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
การดําเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

-5- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
ผลการดําเนินการ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
2.10 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
การดําเนินการ
1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแส่ง ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ
ผลการดําเนินการ
มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ
หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
2.11 มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
การดําเนินการ
1 ดํ า เนิ น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นว่ า มี มู ล และเข้ า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
ผลการดําเนินการ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อให้การตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
การดําเนินการ
มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน การจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร
ผลการดําเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
3.2 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
การดําเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการดําเนินการ
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร จากองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้เผยแพร่ผ่านการดําเนินการของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง

-73.3 กิจกรรมการดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
การดําเนินการ
จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข
ปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
ผลการดําเนินการ
มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
และสามารถแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
การดําเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
ดําเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผลการดําเนินการ
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดโอกาสความผิดพลาด
ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
4.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
การดําเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ผู้บริหารทราบ
ผลการดําเนินการ
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร

-8ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บุคลากรมีการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4.3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
การดําเนินการ
องค์การบริห ารส่ว นตํา บลนาแส่ง ได้จัดกิจ กรรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลนาแส่ง ประจํ า ปี 2561 โดยมี กิจ กรรมอบรมและสัมมนา โดยมีผู้ บ ริห ารและ
พนักงานส่วนตําบล เข้าร่วมตามเป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
และนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง สร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน บุคลากรนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่น
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง
2.ปัจจัยสนับสนุน
ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ มี ปั จ จั ย ในการสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ในการ
ดําเนินการประสบความสําเร็จ ดังนี้
1)การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
2) องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งมีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส
โดยมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3)มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook
3.ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจํากัดเรื่องความรู้ความสามารถ
เนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชํานาญเฉพาะด้าน ทําให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่
ครอบคลุมทุกด้าน
การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทําให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบไม่สม่ําเสมอ แม้ว่าจะมีการกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการกําหนดในเชิง
สัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดําเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบ
งานหลักของตนเองก่อน อาจทําให้ไม่มีเวลาดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
4.ข้อเสนอแนะ
1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนําผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

-93) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอํานาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ

