
     รายงานสรุปผล  และการวิเคราะห�ผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2560         องค�การบริหารส*วนตําบลหนองแปน อําเภอเจริญศิลป-    จังหวัดสกลนคร



  รายงานสรุปผล  และการวิเคราะห�ผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2560 ------------------------------------------------  ความเป/นมา  ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน ได�จัดทําแผนปฏิบัติการด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให�การปฏิบัติการด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  สามารถนําสู�การปฏิบัติได�อย�างเป1นรูปธรรม  โดยพิจารณาสอดคล�องกับเจตนารมณ	ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับท่ีชั่วคราว) พ.ศ.2547  พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฏีกาว�าด�วยหลักเกณฑ	และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร	ชาติว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) กําหนดให�ปลูกฝDงค�านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป1นข�าราชการซ่ือสัตย	สุจริต  ควบคู�กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ีของรัฐรวมถึงคําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ  ท่ี 69/2557  ลงวันท่ี  18  มิถุนายน  พ.ศ.2557  เรื่องมาตรการป�องกันและแก�ไขปDญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ได�มีคําสั่งให�ทุกส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ  กําหนดมาตรการหรือแนวทางป�องกันและแก�ไขปDญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐ  โดยมุ�งเน�นการสร�างธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน  และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบ  เฝ�าระวังเพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ป0จจัยสนับสนุน/ป0ญหาอุปสรรค   ในการดําเนินงานตามแผนป�องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน ซ่ึงในป"งบประมาณ พ.ศ.2560มีปDจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดําเนินงานตามโครงการดังนี้ 1. คําสั่งองค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน  ท่ี  390/2559  ลงวันท่ี  29  สิงหาคม 2559  เรื่องแต�งต้ังคณะทํางานปรับปรุงแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ทําให�การดําเนินงานเป1นไปตามแผนงานโครงการท่ีกําหนดไว� 2. องค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปนมีหน�วยตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการบริหารงาน  เป1นการเสริมสร�างระบบการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได�ในระดับหนึ่ง 3. องค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน  ขาดบุคลากรในหลาย ๆ ตําแหน�ง  ประกอบกับหน�าท่ีบริการประชาชนอันไม�สามารถปล�อยวางได�  เป1นเหตุให�แผนงานบางกิจกรรมไม�สามารถดําเนินการได�แล�วเสร็จตามห�วงเวลาท่ีกําหนด   



3   รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  1. แผนงาน “ด�านพัฒนาจิตสํานึกและส*งเสริมคุณธรรม” 1.1  การพัฒนาจิตสํานึก  และให�ความรู�ด�านคุณธรรมและจริยธรรมแก*บุคลากร 1.ดําเนินการตามแผนงานการพัฒนาจิตสํานึก  และให�ความรู�ด�านคุณธรรมและจริยธรรมแก�บุคลากร โดยดําเนินโครงการดังนี้     1.1 กิจกรรมส�งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมท่ีเป1นประโยชน	ต�อสังคมและหน�วยงาน   การดําเนินการ ดําเนินโครงการสืบสานประเพณีวันเข�าพรรษา  ประจําป"   2560  องค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน ร�วมกับ โรงเรียนบ�านนาสีนวล  ตําบลหนองแปน  อําเภอเจริญศิลปQ   จังหวัดสกลนครเม่ือวันศุกร	  ท่ี  7  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2560ณ วัดศิริวราราม  บ�านนาสีนวล มีคณะผู�บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส�วนตําบล/พนักงานจ�าง  และประชาชนในเขตตําบลหนองแปน  จํานวน  200  คน  ผลการดําเนินการ  การดําเนินการเป1นการสร�างคุณธรรม จริยธรรม ให�กับคณะผู�บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน ได�นําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช�พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานได�อย�างเหมาะสมเกิดการเรียนรู�ในการอยู�ร�วมกัน  มีความสัมพันธ	อันดีระหว�างหน�วยงานราชการและชุมชนรวมท้ังส�งเสริมและอนุรักษ	ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให�อยู�คู�กับคนไทยตลอดไป  เพ่ือปลูกฝDงคุณธรรม จริยธรรม ให�แก�คณะผู�บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส�วนตําบล/พนักงานจ�าง  นักเรียนและประชาชนในเขตตําบลหนองแปน    เพ่ือเป1นการสร�างความสมัครสามัคคีเสริมสร�างการมีส�วนร�วม  ระหว�างข�าราชการ สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล ภาคประชาชน  ๑.๒ การส*งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และค*านิยมสร�างสรรค�ของเจ�าหน�าท่ี  ๑.๒.๑ การรณรงค	/เผยแพร�มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และค�านิยมสร�างสรรค	ทางช�องทางต�างๆ การดําเนินการ  ดําเนินการปVดประกาศมาตรฐานจริยธรรม ของบอร	ดประชาสัมพันธ	ขององค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน  และเว็บไซต	ของหน�วยงาน  รวมท้ังจัดทํารูปเล�มมาตรฐานจริยธรรมของข�าราชการ แจกให�เจ�าหน�าท่ีใน ผลการดําเนินการ ร�อยละ 80 ของพนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ�าง ท่ีได�รับทราบมาตรฐานจริยธรรม จํานวนเรื่องท่ีพนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ�าง ท่ีถูกร�องเรียน และลงโทษเนื่องจากพฤติกรรมท่ีไม�สอดคล�องกับมาตรฐานจริยธรรม      



4    ๑.๓ การยกย*องเชิดชูคนดีของหน*วยงาน ๑.๓.๑ โครงการพนักงานส*วนตําบลดีเด*น - พนักงานส�วนตําบล ท่ีสนใจสามารถ สมัครคัดเลือก ได� หรือส�วนราชการ เป1นผู�ส�งคัดเลือก โดยให�เจ�าหน�าท่ี ท้ังหมดในหน�วยงานเป1นผู�เลือก ๑.๓.๒ โครงการ พนักงานจ�างดีเด*น - พนักงานจ�าง ท่ีสนใจสามารถ สมัครคัดเลือก ได� หรือส�วนราชการ เป1นผู�ส�งคัดเลือก โดยให�เจ�าหน�าท่ี ท้ังหมดในหน�วยงานเป1นผู�เลือก  การดําเนินการ คัดเลือกพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�างดีเด�น  เพ่ือสร�างแรงจูงใจในการทํางาน  ยกย�องและส�งเสริมให�เกิดค�านิยมในการเป1นคนดีของหน�วยงาน 1.4.1) ส�งเสริมการยกย�องเชิดชูคนดี 1.4.2) คัดเลือกพนักงานดีเด�น ผลการดําเนินการ องค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปนได�คัดเลือกพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�างดีเด�น โดยการคัดเลือกจากผู�ท่ีมีผลงานดีเด�น  และพฤติกรรมท่ีดีและเหมาะสม  ส�งเสริมแรงจูงใจทางบวก  ติดบอร	ดประชาสัมพันธ	ท่ีหน�วยงานองค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน  และมอบประกาศนียบัตรให�กับพนักงาน  ๒.  แผนงาน “ด�านป�องกันเหตุการณ� และพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ๒.๑ การนําระบบควบคุมภายในมาใช�อย*างมีประสิทธิภาพ ๒.๑.๑ การจัดทําระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการจัดทําแผน และจัดทําสรุปผลการควบคุมภายใน ผลการดําเนินการ 1.กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    ได�ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข�อ 6 กําหนดให�ผู�รับตรวจรายงานต�อคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  ผู�กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอย�างน�อยป"ละหนึ่งครั้งภายในเก�าสิบวันนับจากวันสิ้นป"งบประมาณหรือป"ปฏิทิน     2.การดําเนินงานด�านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค	กร  มีการแต�งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงซ่ึงได�มีการกําหนดองค	ประกอบคณะกรรมการและคณะทํางานโดยแบ�งอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได�ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห	ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนภายในองค	กร ส�งแผนการตรวจสอบภายในให�กับผู�ว�าราชการจังหวัดสกลนคร  วันท่ี  27  เมษายน  2560 3.ได�ดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําป"งบประมาณ 2557 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข�อ 6 ท้ังในส�วนงานย�อย และในส�วนองค	กร และได�รายงานผลการดําเนินการ จัดส�งรายงานให�สํานักงานตรวจเงินแผ�นดินสกลนครและอําเภอเจริญศิลปQเรียบร�อยแล�ว ภายในวันท่ี10 ตุลาคม 2560 



5    ๒.๒ การจัดการเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริต ๒.๒.๑ การส*งเจ�าหน�าท่ีเข�ารับการอบรม กฎหมาย/ระเบียบ วิธีปฏิบัติตามท่ีกรมส*งเสริมการปกครองท�องถ่ินหรือสถาบันพัฒนาบุคคลากรท�องถ่ินหรือส*วนราชการจัดข้ึน การดําเนินการ จัดส�งพนักงานส�วนตําบล/พนักงานจ�างในส�วนราชการเข�ารับการอบรม กฎหมาย/ระเบียบ วิธีปฏิบัติตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินหรือสถาบันพัฒนาบุคคลากรท�องถ่ินหรือส�วนราชการจัดข้ึน ผลการดําเนินการ พนักงานส�วนตําบล/พนักงานจ�างท่ีเข�ารับการอบรม มีความรู� ความเข�าใจในการงานปฏิบัติมากข้ึน  ลดการผิดพลาดในการทํางาน    ๒.๒.๒ การกําหนดแนวทาง/การจัดซ้ือจัดจ�างการสอบราคา ท่ีมีความโปร*งใสของกระบวนการ และการเผยแพร*ข�อมูลข*าวสาร การเผยแพร�ประกาศจัดซ้ือจัดจ�างผ�านทางศูนย	ข�อมูลข�าวสาร และเว็บไซต	หน�วยงาน องค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปนhttp://www.obtnongpan.go.th การดําเนินการจัดทําแผน และจัดทําสรุปผล ผลการดําเนินการ กองคลังได�ดําเนินการเผยแพร�ประกาศจัดซ้ือจัดจ�างผ�านทางศูนย	ข�อมูลข�าวสารทางวิทยุ หนังสือพิมพ	 และทางอินเตอร	เนตhttp://www.obtnongpan.go.th  ๓. แผนงาน ด�านจัดการกรณีทุจริตคอรัปช่ันท่ีอาจเกิดข้ึน หรือกําลังเกิดข้ึน ๓.๑ จัดกล*องรับเรื่องร�องเรียน แจ�งเบาะแสการทุจริตจัดทําหลักเกณฑ�วิธีการรับฟ0งข�อร�องเรียน/ร�องทุกข� การดําเนินการ จัดทํา หลักเกณฑ	วิธีการรับฟDงข�อร�องเรียน/ร�องทุกข	และติดต้ังกล�องร�องเรียน  ร�องทุกข	ไว�หน�าทางเข�าองค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน ผลการดําเนินการ มีการจัดทําหลักเกณฑ	วิธีการรับฟDงข�อร�องเรียน/ร�องทุกข	 พร�อมคู�มือประชาชนแจกแก�ประชาชนเรียบร�อยแล�ว ๓.๒ จัดระบบรับฟ0งความคิดเห็น ร�องเรียน แจ�งเบาะแสการทุจริต การดําเนินการ จัดระบบช�องทางรับฟDงข�อร�องเรียน และรับฟDงความคิดเห็นมีการเพ่ิมช�องทางการร�องเรียนร�องทุกข	ทางเว็บไซต	องค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน กล�องรับฟDงความคิดเห็นของประชาชน  เบอร	โทรศัพท	หน�วยงาน  และร�องเรียนได�ด�วยตนเองท่ีสํานักงานโดยมีการแต�งต้ังเจ�าท่ีของประจํา   ผลการดําเนินการ ประชาชนสามารถเข�าถึงช�องทางการร�องเรียนร�องทุกข	ได�หลากหลายช�องทาง   



6  ๓.3  ประชาสัมพันธ�ให�ภาคประชาชนในตําบลหนองแปน เข�ามามีส*วนร*วมในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ขององค�การบริหารส*วนตําบลหนองแปน การดําเนินการ จัดทําคําสั่งแต�งต้ังประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ขององค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน  เช�น  ประชาคมตรวจสอบโครงการก�อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐานขององค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน ผลการดําเนินการ  ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ขององค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน  ก�อให�เกิดการทํางานท่ีโปร�งใส  ตรวจสอบได� ลดการทุจริตในหน�วยงานภาครัฐ  3.4 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน การดําเนินการ จัดทําโครงการจัดประชุมประชาคมระดับตําบล  ประจําป" 2560  ขององค	การบริหารส�วนตําบลหนองแปน  อําเภอเจริญศิลปQ  จังหวัดสกลนครในวันศุกร	  ท่ี  21  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2559  เพ่ือออกรับฟDงความคิดเห็นของประชาชนในตําบลหนองแปนการจัดทําแผนพัฒนา ผลการดําเนินการ ออกรับฟDงความคิดเห็นของประชาชนในตําบลจํานวน 11  หมู�บ�านได�ปรับปรุงแก�ไขแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป"ให�เป1นไปตามสภาพปDญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชนท่ีเป1นปDจจุบัน ได�สร�างกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนกับภาครัฐในการแก�ไขปDญหาและพัฒนาท�องถ่ินของตนเองได�ประชาสัมพันธ	นโยบายและผลการดําเนินงานในรอบป"ท่ีผ�านมารวมท้ังการดําเนินงานด�านต�าง ๆ การชําระภาษี  การเบิกจ�ายเบ้ียยังชีพ ข�อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแผน  1)พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร�างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนําผลการประเมินมาใช�ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 2)ควรกําหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการให�สอดคล�องกับภารกิจของหน�วยงาน  และมีความเชื่อมโยงกันทุกป"  3) เปVดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการเข�าถึงอํานาจการตัดสินใจ โดยให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบในทุกข้ันตอน อย�างโปร�งใส สมเหตุสมผล   


