รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบตั ิ การ
ด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แผนปฏิ บตั ิ การการป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาวประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
องค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มิ ติ

ภารกิ จ
ตามมิ ติ

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ

๑.การ
สร้างสังคม
ไม่ทนต่อ
การทุจริ ต

๑.๑การสร้าง
จิ ตสานึ กและสร้าง
ความตระหนักแก่
บุคลากรทัง้ ฝ่ าย
การเมืองและฝ่ าย
ประจา

1.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เพื่อเพิม่ ศักยภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร อบต.
หาดทรายขาว
2.กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กบั บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
หาดทรายขาว

๑.๒ การสร้าง
จิ ตสานึ กและสร้าง
ความตระหนัก
ของภาคธุรกิ จ
และประชาชน

3.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เพื่อเพิม่ ศักยภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร อบต.
หาดทรายขาว
4.โครงการอาสาสมัครท้องถิน่ รักษ์โลก(อถล)
5.Big Cleaning Day
6.โครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนทุกวันพระ

ปี ๒๕๖2
งบประมาณ ตามแผน
(บาท)
300,000

ปี 2562
งบประมาณที่เบิ กจ่าย
(บาท)
278,100

-

-

300,000

278,100

20,000
10,000
-

1,950
8,295
-

7.โครงการขยะเปียกครัวเรือนองค์การบริหารส่วน
ตาบลหาดทรายขาว

-

-

แผนปฏิ บตั ิ การการป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาวประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
องค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มิ ติ

ภารกิ จ

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ

ตามมิ ติ

8.โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษา
๑.๓ การปลูก
จิ ตสานึ กและ
9.โครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนทุกวันพระ
ความตระหนักแก่
10.โครงการอาสาท้องถิน่ รักษ์โลก (อถล)
เด็กและเยาวชน
11. โครงการขยะเปียกครัวเรือนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหาดทรายขาว

ปี ๒๕๖2

ปี 2562

งบประมาณ ตามแผน
(บาท)

งบประมาณที่เบิ กจ่าย
(บาท)

70,000

69,550
ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิ บตั ิ การการป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาวประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
องค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มิ ติ
ภารกิ จ
โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
ปี ๒๕๖2
ปี 2562
ตามมิ ติ
งบประมาณ ตาม
งบประมาณที่เบิ กจ่าย
แผน(บาท)
(บาท)
๒.การบริ หาร 2.1 แสดงเจตจานง
1. ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วย
ดาเนินการโดยไม่ใช้
ราชการเพื่อ
ทางการเมืองในการ ความสุจริต
งบประมาณ
ป้ องกันการ
ต่อต้านการทุจริ ต
ทุจริ ต

ของผูบ้ ริ หาร

๒.2มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิ บตั ิ ราชการ

๑.คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา
กลันกรองผลการประเมิ
่
นการปฏิบตั งิ าน
2.คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขัน้ เงินเดือน
3.กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการ
จัดซือ้ -จัดจ้าง
4.มาตรการออกคาสังมอบหมายของ
่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลและหัวหน้า
ราชการ
5. มาตรการ การปฏิบตั งิ าน

-

ดาเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ

-

แผนปฏิ บตั ิ การการป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาวประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
องค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มิ ติ
ภารกิ จ
โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
ปี ๒๕๖2
ปี 2562
ตามมิ ติ
งบประมาณ ตามแผน
งบประมาณที่เบิ กจ่าย
(บาท)
(บาท)

๒.3 การใช้ดลุ ยพิ นิจ
ของพิ นิจของฝ่ าย
บริ หาร/เจ้าหน้ าที่ให้
เป็ นไปตามหลักการ
บริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี

1.กิจกรรมลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
2.มาตรการมอบอานาจอนุมตั ิ
อนุญาต
สังการเพื
่
่อลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ราชการ
3.มาตรการมอบอานาจของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
4.มาตรการออกคาสังมอบหมายของ
่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลและหัวหน้า
ราชการ
5.ประกาศเจตจานงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

-

ดาเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ

-

แผนปฏิ บตั ิ การการป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาวประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔

องค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มิ ติ

ภารกิ จ
ตามมิ ติ

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ

๒.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานหรือบุคคล

กิจกรรมวันแม่

๒.5 มาตรการจัดการใน 1.จัดตัง้ ศูนย์ดารงธรรม
กรณีได้ทราบรับแจ้งหรือ 2.มาตรการการจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบตั ริ าชการของ อบต.หาด
พบการทุจริต
ทรายขาว
3.กิจกรรมจัดตัง้ ศูนย์รบั เรือ่ งราวร้อง
ทุกข์
4. โครงการ อบต.เคลื่อนที่

ปี ๒๕๖2
งบประมาณ ตามแผน
(บาท)
10,000

ปี 2562
งบประมาณที่เบิ กจ่าย
(บาท)
9,340

-

-

-

20,000

5,970

แผนปฏิ บตั ิ การการป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี ตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาวประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
องค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มิ ติ

ภารกิ จ
ตามมิ ติ

๓.การส่งเสริ มการมี ๓.๑ การให้ความรู้และ
บทบาทและการมี เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ

1.กิจกรรมจัดทารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
2.การจัดศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
3.การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทางเว็บไซต์
ของ อบต.หาดทรายขาว
4.กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ

ปี ๒๕๖2
ปี 2562
งบประมาณ ตาม งบประมาณที่เบิ กจ่าย
แผน(บาท)
(บาท)
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
-

แผนปฏิ บตั ิ การการป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาวประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
องค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

มิ ติ

ภารกิ จ
ตามมิ ติ

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖2
งบประมาณ ตาม
แผน(บาท)

ปี 2562
งบประมาณที่
เบิ กจ่าย
(บาท)

๓.๒ กระบวนการรับฟัง
ความคิ ดเห็นและการรับ
เรื่องร้องเรียน

1. ศูนย์รบั เรือ่ งราวร้องทุกข์
2.โครงการ อบต. เคลื่อนที่
4.โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
5.กิจกรรมศูนย์ดารงธรรม อบต.
หาดทรายขาว

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ
20,000
5,970
10,000
450
ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิ บตั ิ การการป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาวประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
องค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มิ ติ

ภารกิ จตามมิ ติ

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ

๓.๓ การสร้างกลไกและ ๑.โครงการจัดทา แผนพัฒนาท้องถิน่
ช่องทาง
ส่งเสริ มการมีส่วนร่วม
ของ
ประชาชนในการบริ หาร
กิ จการ

ปี ๒๕๖2
งบประมาณ ตามแผน
(บาท)
1๐,๐๐๐
-

ปี 2562
งบประมาณที่
เบิ กจ่าย
(บาท)
450

แผนปฏิ บตั ิ การการป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาวประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
องค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มิ ติ

ภารกิ จ
ตามมิ ติ

๔.การเสริ มสร้าง ๔.๑ การพัฒนากลไกการ
และปรับปรุงกลไก ตรวจสอบภายในองค์กร
ในการตรวจสอบ
การปฏิ บตั ิ ราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
๔.๒ การสนับสนุนภาค
ท้องถิ่ น
ประชาชนให้ มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ

โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ

๑.กิจกรรมการตรวจสอบ/ติดตาม
ควบคุมภายใน
2.กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
๑.กิจกรรมจัดทาแผนการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
2.กิจกรรมรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ

ปี ๒๕๖2
ปี 2562
งบประมาณ ตามแผน งบประมาณที่เบิ กจ่าย
(บาท)
(บาท)
-

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
-

แผนปฏิ บตั ิ การการป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาวประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔
องค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มิ ติ

ภารกิ จ
ตามมิ ติ

โครงการ/กิ จกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕๖2
งบประมาณ ตามแผน
(บาท)

ปี 2562
งบประมาณที่เบิ กจ่าย
(บาท)

๔.๓ การส่งเสริ มบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่ น

๔.๔เสริ มพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community)และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริ ต

๑.กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนา
และติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา

-

1.กิจกรรมรณรงค์ “ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน”
่

-

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

รายงานผลการดาเนิ นการตามแผนปฏิ บตั ิ การ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ได้มกี ารจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็ นกรอบดาเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ซึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิ
การในการวัดความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึน้
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดาเนินการ และ
บัดนี้การดาเนินการตามแผนฯ ประจาปี พ.ศ. 2562 ครึง่ ปีงบประมาณแรก ได้สน้ิ สุดลงแล้ว จึงขอรายงานผล
การดาเนินงาน พร้อมทัง้ ระบุปจั จัยสนับสนุ น ปญั หา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สาหรับกรอบ
แผนการดาเนินงาน ดังนี้
1. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริ ต
1.1 การสร้างจิ ตสานึ กและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทัง้ ฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายประจา
1.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่ มศักยภาพการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากร
อบต.หาดทรายขาว
ดาเนินการ วันที่ 22 – 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหาด
ทรายขาว มีผบู้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างเข้าร่วม จานวน 50 คน
ผลการดาเนินการ การดาเนินการเป็นการบรรยายเรื่องหลักธรรมาภิบาลในการทางานจะต้องอาศัยหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ สามารถนาไปใช้ได้ทงั ้ องค์กรทุกองค์กร ส่งเสริมให้องค์กรมีศกั ยภาพและ
ประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างทางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมันเพี
่ ยร มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
โปร่งใสในการทางาน มีส่วนร่วมในการทางาน ทาให้มคี วามสามารถประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ภายใต้
ระเบียบ ข้อกฎหมาย และเป็นการปลูกจิตสานึกทีด่ ตี ่อองค์กร ต่อผูอ้ ่นื ต่อตนเองเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้กบั คณะผูบ้ ริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม
ไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และการทางานได้อย่างเหมาะสมเกิดการเรียนรูใ้ นการอยูร่ ว่ มกัน มีความสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างกันและกัน ร่วมทัง้ ได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรูใ้ หม่ๆ การสร้างทัศนคติค่านิยม ความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้กบั บุคลากรของหน่วยงาน และปลูกจิตสานึกผูเ้ ข้าร่วมการประชุม นาไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้อง
1.2 การสร้างจิ ตสานึ กและสร้างความตระหนักของภาคธุรกิ จและประชาชน
2.โครงการ Big Cleaning Day
ดาเนินการ วันที่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
มีผบู้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างและผูน้ าหมูบ่ า้ นเข้าร่วม ประชาชนจานวน 5 หมูบ่ า้ น

3.โครงการอาสาท้องถิ่ นรักษ์โลก (อถล)
ดาเนินการ วันที่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
มีผบู้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างและผูน้ าหมูบ่ า้ นเข้าร่วม ประชาชนจานวน 5 หมูบ่ า้ น
4.โครงการจิ ตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนทุกวันพระ
ดาเนินการ วันที่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
มีผบู้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างและผูน้ าหมูบ่ า้ นเข้าร่วม ประชาชนจานวน 5 หมูบ่ า้ น
5.โครงการขยะเปี ยกครัวเรือนองค์การบริ หารส่วนตาบลหาดทรายขาว
ดาเนินการ วันที่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
มีผบู้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างและผูน้ าหมูบ่ า้ นเข้าร่วม ประชาชนจานวน 5 หมูบ่ า้ น
ผลการดาเนินการ การดาเนินการเป็นการเพิม่ พูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมาย ทีก่ าหนด และเป็นการปลูกจิตสานึกทีด่ ตี ่อองค์กร ต่อผูอ้ ่นื ต่อตนเอง
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั คณะผูบ้ ริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และการทางานได้อย่างเหมาะสมเกิดการเรียนรูใ้ นการ
อยูร่ ว่ มกัน มีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันและกัน ร่วมทัง้ ได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรูใ้ หม่ๆ และ
เป็นการปลูกจิตสานึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้กบั คณะผูบ้ ริหารและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว และเป็นการส่งเสริมจิตสานึกต่อประโยชน์ส่วนรวม

1.3 การปลูกจิ ตสานึ กและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
6. โครงการออกพรรษา
ดาเนินการ วันที่ ตุลาคม – ธันวาคม 2561 ณ แยกสาธารณสุขอาเภอเชียงคาน มีผบู้ ริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน พนักงานจ้างและผูน้ าหมูบ่ า้ นเข้าร่วม และผูเ้ กีย่ วข้อง ประชาชน
ผลการดาเนินการ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุ รกั ษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและเพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงวัฒนธรรมของชุมชน หมู่บา้ น ตาบลในเขตอาเภอเชียงคาน ส่งเสริมอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีใน

ตาบลหาดทรายขาว เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ทาให้ประชาชนเยาวชน รักในศิลปวัฒนธรรมประเพณีอนั
ดีงาม
และเป็นการส่งเสริมจิตสานึกต่อประโยชน์ส่วนรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่ วยงานภาครัฐในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
2. การบริ หารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต
2.1 ประกาศเจตจานงการบริ หารงานด้วยความสุจริ ต
การดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาวมีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
หาทรายขาว ให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางทีไ่ ด้กาหนด
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิ บตั ิ ราชการ
2.3 การใช้ดลุ ยพิ นิจของฝ่ ายบริ หาร/เจ้าหน้ าที่เป็ นไปตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที่ดี
การดาเนินงาน 1.มีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลันกรองผลการประเมิ
่
นการปฏิบตั งิ าน
2. มีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน
3. มีกจิ กรรมเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการจัดซือ้ -จัดจ้าง
4. มาตรการออกคาสังมอบหมายของนายกองค์
่
การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลและหัวหน้าราชการ
5.มาตรการการปฏิบตั งิ าน
6.กิจกรรมลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
7.มาตรการมอบอานาจ อนุ มตั ิ อนุญาต สังการเพื
่
่อลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ริ าชการ
จัดทามาตรฐานการปฏิบตั งิ านด้านแผนงานงบประมาณและบุคลากร
ผลการดาเนินการ
สานักปลัดได้จดั ทา
1.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

2.กาหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมชิ อบ
3.จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
จัดทารายงานผลความสาเร็จของแผนปฏิ บตั ิ การด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
คอร์รปั ชัน่
กับมาตรการความโปร่งใส
การดาเนิ นการ

จัดทารายงานผลแผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มีการจัดทารายงานผลแผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.4 ไม่มี
2.5 มาตรการจัดการในกรณี ได้ทราบรับแจ้งหรือพบการทุจริ ต
การดาเนินงาน 1. จัดตัง้ ศูนย์ดารงธรรม
2. มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการของ อบต. หาดทรายขาว
3. กิจกรรมจัดตัง้ ศูนย์รบั เรือ่ งราวร้องทุกข์
4. โครงการ อบต. เคลื่อนที่
ผลการดาเนินงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รบั รูข้ ่าวสาร ร่วมถึงการแสดงความคิดเห็นรวมทัง้
ปญั หาต่างๆการรับเรือ่ งร้องเรียน เรือ่ งราวร้องทุกข์เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กบั ท้องถิน่ และตอบปญั หาทีข่ อ้ ง
ใจทุกอย่างให้ประชาชนได้รบั รู้
3. การส่งเสริ มการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 การให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การดาเนิ นงาน 1.กิจกรรมจัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.การจัดศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
3. การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของ อบต.
4. กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ
3.การส่งเสริ มการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2 กระบวนการรับฟังความคิ ดเห็นและการรับเรื่องร้องเรียน

1. ศูนย์รบั เรือ่ งราวร้องทุกข์
2. โครงการ อบต. เคลื่อนที่
3. โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถื่น
4. กิจกรรมศูนย์ดารงธรรม อบต.หาดทรายขาว
ผลการดาเนินงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รบั รูข้ ่าวสาร ร่วมถึงการแสดงความคิดเห็น
รวมทัง้ ปญั หาต่างๆการรับเรือ่ งร้องเรียน เรือ่ งราวร้องทุกข์เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กบั ท้องถิน่ และตอบ
ปญั หาทีข่ อ้ งใจทุกอย่างให้ประชาชนได้รบั รู้
3.3 การสร้างกลไกและช่องทางส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริ หารกิ จการ
1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
2. การแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผน
3. เว็บไซต์ ของ อบต.
ผลการดาเนินงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รบั รูข้ า่ วสาร ร่วมถึงการแสดงความ
คิดเห็นรวมทัง้ ปญั หาต่างๆการรับเรือ่ งร้องเรียน เรือ่ งราวร้องทุกข์เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กบั ท้องถิน่ และ
ตอบปญั หาทีข่ อ้ งใจทุกอย่างให้ประชาชนได้รบั รู้

4.การเสริ มสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น
4.1 การพัฒนากลไกการตรวจสอบภายในองค์กร
1. กิ จกรรมด้านการตรวจสอบ/ติ ดตามควบคุมภายใน
2. กิ จกรรมเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนิ นงาน การติดตามควบคุมภายในเป็ นการตรวจสอบแต่ละส่วนงานและรวบร่วม
แต่ละส่วนงานไว้ดว้ ยกันแล้วรายงาน อาเภอ จังหวัด ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย
ปลัดกระทรวงการคลัง
1) การทีม่ รี ะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบฝา่ ยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ น
การสร้างกระแส การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบได้ในระดับหนึ่ง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาวการสร้างกลไกลของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความ
โปร่งใสโดยมีการจัดตัง้ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ขอ้ ข่าวสาร
3) มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและรับเรือ่ งร้องทาง Web site และ facebook
1. กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

ได้ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ข้อ 6 กาหนดให้ผรู้ บั ตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดุแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิน้ ปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทนิ
2.การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสีย่ งภายในองค์กร
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการและคระทางานบริหารความเสีย่ งซึง่ ได้มกี ารกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและ
คณะทางานโดยแบ่งอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง และ
วิเคราะห์ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ภายในองค์กร
3.ได้ดาเนินการจัดทารายงานการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ 2561 ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ทัง้ ในส่วน
งานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการดาเนินการ จัดส่งรายงานให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดเลยเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 ตุลาคม 2561
- ตูร้ บั ข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อเรียกร้องทางไปรษณีย์
- ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร อบต.หาดทรายขาว
- เว็บไซต์ http://www.hadsaikao.go.th/
- โทร 042 070823
จัดทาระบบรับฟงั ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต
ผลการดาเนิ นการ มีการจัดทาระบบรับฟงั ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และแผ่นผับ
4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
1. กิจกรรมจัดทาแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
2.กิจกรรมรายงานผลการใช้จา่ ยเงินให้ประชาชนทราบ
4.3 การส่งเสริ มบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่ น
1. กิจกรรมจัดทาแผนการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิน่
ผลการดาเนินงาน เมือ่ กระบวนการจัดทาแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีรายงานจากประธานคณะกรรมการฯ รายงานให้สภาทราบ

4.4 เสริ มพลังการมี่ส่วนร่วมของชุมชน (Community ) และบุรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริ ต
1.กิ จกรรมรณรงค์ “ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
การดาเนินการ กิจกรรมการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ เป็นการเดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ เกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่

ปัจจัยสนับสนุน
ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ มีปจั จัยในการสนับสนุ นและผลักดันในการ
ดาเนินการประสบความสาเร็จ ดังนี้
1) การทีม่ รี ะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบฝา่ ยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ น
การสร้างกระแส การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบได้ในระดับหนึ่ง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาวการสร้างกลไกลของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความ
โปร่งใสโดยมีการจัดตัง้ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ขอ้ ข่าวสาร
3) มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและรับเรือ่ งร้องทาง Web site และ facebook
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนิ นงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาวเป็ นหน่วยงานขนาดกลาง การตรวจสอบปญั หาการทุจริตโดย
ฝา่ ยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว อาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝา่ ยสภาฯ มีจากัด
เรือ่ งความรูค้ วามสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรูไ้ ม่หลากหลายและขาดความชานาญเฉพาะด้าน ทา
ให้อาจมีการตรวจสอบทีไ่ ม่ครอบคลุมทุกด้าน
การทีไ่ ม่เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทาให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบไม่สม่าเสมอ แม้ว่าจะมีการกาหนดให้มผี รู้ บั ผิดชอบการตรวจภายในแต่เป็ นการกาหนดในเชิง
สัญลักษณ์มากกว่าทีจ่ ะมีการดาเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบต้องรับผิดชอบ
งานตัวเองก่อน อาจจะให้ไม่มเี วลาดาเนินการตามแผนการตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ
1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝงั ข้าราชการให้มคี ุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการทุจริตประพฤติมชิ อบ
ให้เป็นรูปธรรมมากขึน้

2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนาการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอานาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขัน้ ตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
4) ให้มหี น่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตาแหน่งเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
ที่

ลย 79101/

วันที่ 17

พฤษภาคม 2562

เรือ่ ง รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2562
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
เรือ่ งเดิม
ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหาดทรายขาว โดยให้ แ ต่ ละส่ ว นงานศึก ษา
รายละเอียดและปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบภาครัฐดังกล่าว
เพื่อเป็ นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปญั หาการทุจริตประพฤติมชิ อบสู่การปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ นัน้
ข้อเท็จจริง
ป จั จุบ ัน แต่ ล ะส่ ว นงานในสัง กัด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหาดทรายขาว ได้ด าเนิ น การ
ปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561-2564 ส าหรับประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อ ยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายนี้
ข้อพิจารณา
เพื่อให้ก ารติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิก ารป้อ งกันและปรามปรามการทุ จริต
ประพฤติมชิ อบภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ 2562 สู่การปฏิบตั ทิ ่มี ปี ระสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรนาเรียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาวทราบ

( นางสาวเจนจิรา สุพรมอินทร์ )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัด

(ลงชื่อ)
( นายเสกสรร แสนใจวุฒ ิ )
หัวหน้าสานักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

(ลงชื่อ)
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
ความเห็นของนายก อบต.หาดทรายขาว

(ลงชื่อ)
(นายชูชาติ เปาวะนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว

