รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)
ประจาปี พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง

รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประจาปี พ.ศ.2561
-----------------------------------------------องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อใช้เป็นกรอบดาเนินงานในการป้องกันการทุจริตภายในองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ซึ่งในปี พ.ศ.2561 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการในการวัดความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขึ้น
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดาเนินการ
และบัดนี้การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจาปี พ.ศ.2561 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผล
การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนฯ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงานป้องกัน การทุจริต ตามภารกิจ
และอานาจหน้าที่ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย
1.1 การสร้า งจิต ส านึก และความตระหนัก แก่ บุ คลากรทั้ง ข้าราชการการเมื อ งฝ่า ย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
(1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ ริหารท้องถิ่น และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว (การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล)
การดาเนินงาน
ดาเนินโครงการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดท่าล้อ หมู่ที่ 9 ตาบลบ่อแฮ้ว มี
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ประชาชนทั่วไป และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อแฮ้ว เข้าร่วม จานวน 100 คน
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การดาเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ น พนั ก งาน และประชาชน ได้ น าหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ไปใช้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
การทางานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน
รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
(1) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ดา้ นการต่อต้านการทุจริต”
การดาเนินงาน
1.รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล /องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้าน
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใ ห้บุคลากรใน
สังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
ผลการดาเนินการ
นาข้ อ มู ล /องค์ ก รความรู้ ด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต มาเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
1.1.3 สร้างจิตสานึก และความตระหนักที่จะไม่ก ระทาการอันเป็ นการขัดกั น
แห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นให้ กั บ พนั ก งานส่ ว นต าบลและ
พนักงานจ้างของ อบต.บ่อแฮ้ว
การดาเนินงาน
ดาเนินโครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ใน
การประชุมประจาเดือนของหน่วยงาน
ผลการดาเนินการ
การให้ความรู้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อแฮ้ว เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ดาเนินการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึง
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจ
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หน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอัน
เป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหา
ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนั กงานทุกคน ได้นาความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(2) มาตรการ “จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
การดาเนินงาน
การดาเนินการจัดทาคู่มือความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมประกาศใช้ เมื่อวันที่
20 มกราคม 2560
ผลการดาเนินการ
การจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงาน
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และสอดคล้องกับมาตรการการแสดงเจตจานงสุจริต
ในการปฏิบัติราชการ ประกาศนโยบายคุณธรรม และข้อบังคับจรรยาบรรณของหน่วยงาน
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
(1) กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อแฮ้ว”
การดาเนินงาน
ด าเนิ น ประกาศเจตจ านงต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เมื่ อ วั น ที่ 20 มกราคม 2560 ทั้ ง นี้
นายสถาพร วะเท นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ได้ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต
ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ่ อ แฮ้ ว ทราบ ในการประชุ ม
ประจาเดือนผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบล
บ่อแฮ้ว ครัง้ ที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
ผลการดาเนินการ
การประกาศแสดงเจตจานงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บ่อแฮ้ว เน้นการแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
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วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์ก ร คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และการสื่อสารภายในหน่วยงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรม
และความ โปร่งใส
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
(1) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
การดาเนินการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้วเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
2. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบั ติราชการของข้ าราชการส่ ว นท้ องถิ่ นเสนอมา โดยใช้ห ลัก เกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ใ นประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 42) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ผลการดาเนินการ
มีการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ
(1) โครงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
การดาเนินการ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2535 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 5 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่
ทางเว็บไซต์ Facebook บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน
ผลการดาเนินการ
กองคลั ง ได้ ด าเนิน การเผยแพร่ ป ระกาศจั ด ซื้ อ จั ดจ้ า งผ่ า นทางศู นย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และทางอินเตอร์เนต www.bohae.go.th
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เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
(1) โครงการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
การดาเนินการ สารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดาเนินการ
ได้จ้างสถาบันการศึก ษาสารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการ
สารวจความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2.3 มาตรการการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และใช้ อ านาจหน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มี ก ารจั ด ท าแผนภู มิ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการด าเนิ น การ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินการ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน อานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
ผลการดาเนินการ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริ การของเจ้ าหน้าที่ การปฏิบัติราชการมีความคล่ องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้ นในการ
ปฏิบัติงาน
2.3.2 มี ก ารกระจายอ านาจการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การสั่ ง อนุ ญ าต
อนุมั ติ ปฏิบั ติร าชการแทนหรือ การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
(1) มาตรการออกค าสั่ ง มอบหมายงานของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ
การดาเนินการ จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อแฮ้วมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อแฮ้วมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
ผลการดาเนินการ ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต

-62.4 การเชิดชูเ กีย รติ แก่หน่วยงาน/บุ คคลในการดาเนิน กิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่มี ีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
(1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การด าเนิ น การ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ คุ ณ แก่ ห น่ วยงาน/บุ ค คลที่ มี ค วามซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม หรือหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น หรือ หน่วยงาน/
บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินการ จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ในโครงการจัดงานดาหัวผู้สูงอายุ ประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561

ภาพถ่ายการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

-72.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือ รับแจ้งหรือตรวจสอบ พบการทุจริต
2.5.1 ด าเนิ น การให้ มี ข้ อ ตกลงระหว่ า งบุ ค ลากรในองค์ ก รได้ ป ฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
(1) กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ่อแฮ้ว”
การดาเนินการ แต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อสารวจงาน
บริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ต้องปฏิบัติ ปรับ ปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่
สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
พร้อมประกาศให้ประชาชนทราบ และจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนได้รับทราบ
ผลการดาเนินการ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
การด าเนินการ ให้ค วามร่วมมือกั บหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากั บดูแลและองค์กรอิสระ เช่น
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี
(LPA) สานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA เป็นต้น
ผลการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระ
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบดาเนินการให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
(1) มาตรการ “แต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
การดาเนินการ แต่งตัง้ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

-8ผลการดาเนินการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อแฮ้ว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ
(1) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ่อแฮ้ว”
การดาเนินการ จัด ตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารพร้อมออกคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และวางระเบีย บฯ ว่าด้ว ยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บ่อแฮ้ว พิจารณาลงนาม
ผลการดาเนินการ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงินการจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
(1) มาตรการ “เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
การดาเนินการ จัด ให้มีข้อมูล ข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ป ระชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น
โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ผลการด าเนิน การ มี ก ารเผยแพร่ ข้ อมู ล ได้ แก่ แผนพั ฒนาท้ อ งถิ่ น งบประมาณรายจ่า ยประจาปี
แผนการดาเนินงาน แผนอัตรากาลัง แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา สรุปผล
การจัดซือ้ จัดจ้าง ข้อมูลรายรับและรายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน รายงานการประชุมคณะ

-9ผู้บริหารท้องถิ่ น รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน ผ่านทางเว็ปไซด์ www.bohae.go.th
3.1.3 มี ก ารปิ ด ประกาศ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
(1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อแฮ้ว”
การด าเนิ น การ จั ด ให้ มี แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารในช่ อ งทางที่ เ ป็ น การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ได้แก่ บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว /หมู่บ้าน ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น มีเจ้าหน้าที่ใ ห้บ ริก ารประจาและให้ป ระชาชนสืบ ค้นได้เ อง จัดส่ง
เอกสารเผยแพร่รายงานประจาปีป ระกาศผ่านเว็บ ไซต์ /Facebook ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
ผลการดาเนินการ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบหลายช่องทาง โดยเฉพาะทาง
เว็บไซต์ www.bohae.go.th และ Facebook
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนิน
กิจการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
(1) การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
การด าเนิ น การ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ เผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบช่ อ งทางในการร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ย น น าเรื่ อ งเสนอคณะผู้ บ ริ ห าร
พิจ ารณาสั่ ง การเจ้ าหน้ า ที่ผู้ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่อ แก้ไ ขปั ญ หาตามความจาเป็น และเร่ งด่ ว น แจ้ ง ผลการ
ปฏิบัติงานให้ผู้รอ้ งทราบ
ผลการดาเนินการ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมแจ้ง
ผลการดาเนินการให้ผู้รอ้ งเรียนทราบภายใน 15 วัน

-103.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก
(1) มาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
การดาเนินการ จัดทาขัน้ ตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
กล่องรับความคิดเห็น เว็บไซต์ www.bohae.go.th และ facebook
ผลการดาเนินการ เผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์
www.bohae.go.th
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์
(1) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการ แต่งตัง้ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ผลการดาเนินการ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุ
หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผรู้ ้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
(2) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผรู้ ้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
การดาเนินการ แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ แจ้งผูร้ ้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
ผลการดาเนินการ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุ
หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.3.1 ด าเนิ น การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
การจัดทางบประมาณ
(1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
การดาเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม
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เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนาองค์ก ารบริหารส่วนตาบล
บ่อแฮ้วและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
(1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
การดาเนินการ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อแฮ้ว เช่น ร่วมเป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
ผลการด าเนิ นการ ภาคประชาชนมีส่ ว นร่ วมในการด าเนิน งานและตรวจสอบการดาเนิ น งานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีก ารจัด วางระบบและรายงานการควบคุม ภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
(1) โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
การด าเนินการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์ก ร และระดับ
หน่วยงานย่อย ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับ
องค์กร หน่วยงานย่อย และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ผลการดาเนินการ จัดทารายงานให้ผู้บริหาร ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน
เวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุม ภายใน โดยดาเนินการให้มี
การจัดทาแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
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การด าเนินการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์ก ร และระดับ
หน่วยงานย่อย ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับ
องค์กร หน่วยงานย่อย และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ผลการดาเนินการ จัดทารายงานให้ผบู้ ริหาร ผูก้ ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน
เวลาที่กฎหมายกาหนด
4.2 การสนับ สนุนให้ภ าคประชาชนมีส่ ว นร่วมตรวจสอบการปฏิบั ติหรือ การ
บริหาร ราชการ ตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
(1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
การด าเนิ น การ จั ดท างบแสดงฐานะการเงิ นและงบอื่ นๆ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงาน
ตามที่ก รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนา
รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
ผลการดาเนินการ เปิดเผยงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อแฮ้ว ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
4.4 เสริม พลังการมีส่ วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
(1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
การดาเนินการ – จัดทาป้ายป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริตไว้บริเวณหน่วยงาน
ผลการดาเนินการ – จัดทาป้ายป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริตไว้บริเวณหน่วยงาน

-132.ปัจจัยสนับสนุน
ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดัน
ในการดาเนินการประสบความสาเร็จ ดังนี้
1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อแฮ้ว เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความ
โปร่งใส โดยมีการจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook
3.ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว เป็นหน่วยงานขนาดกลาง การตรวจสอบปัญหา
การทุจริตโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว อาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่าย
สภาฯ มีข้อจากั ด เรื่องความรู้ค วามสามารถ สมาชิก สภายั งมีความรู้ไ ม่หลากหลายและขาดความ
ชานาญเฉพาะด้าน ทาให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน
การที่ ไ ม่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบภายใน รั บ ผิ ด ชอบงานโดยตรงท าให้ ก ระบวนการ
ตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่สม่าเสมอ
4.ข้อเสนอแนะ
1) พั ฒนาศักยภาพและปลูก ฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริย ธรรม ไม่กระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนาผลการ
ประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการเข้าถึงอานาจการตัดสินใจ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
4) ให้มีหน่ว ยตรวจสอบภายใน โดยมีตาแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการ
ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

