รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทบั ซ้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2561

1. ด้านการสร้างมาตรฐานการป้องกัน 1. การเข้ าร่ วมโครงการคั ด เลื อ กองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดี เด่ น องค์ การบริห ารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการ
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
2. การเข้ าร่วมโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการ  ดำเนินการ
ดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้มีการดำเนินการตรวจประเมิน
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วได้ดำเนินโครงการ
สำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เป็นผูด้ ำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 95.49
 ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ

4. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วได้มีการติดตามและ
1

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2561

บริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
 ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ

5. การเผยแพร่ประมวลจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วได้มีการเผยแพร่
ประมวลจริยธรรมของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว
 ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ

6. การจัดให้มโี ครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรม
6.1 โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตองค์การ  ดำเนินการ
บริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว
 ไม่ได้ดำเนินการ
6.2 โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วได้ดำเนินโครงการ
ปฏิบัติราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปราบปรามการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติ
ทุจริตในหน่วยงาน
ราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 73.33 จากจำนวนผู้
เข้ารับการอบรมทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาตามหลักสูตร
มากขึ้นภายหลังการอบรม
 ดำเนินการ
2

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
6.3 การดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างที่สมควรได้รับการยกย่อง (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลาง)

2. ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ 1. การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การตรวจสอบองค์กร

2. จัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อาทิเช่น
- ตู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว
- วารสารต่าง ๆ
- เอกสารคู่มือและแผ่นพับต่าง ๆ
ฯลฯ

ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2561
 ไม่ได้ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่สมควรได้รับการยกย่อง
(กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 และได้มีการประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลดังกล่าว
 ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางได้ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงกลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
โดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น
ข้อยกเว้น”
 ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วได้ดำเนินการจัดให้มี
ช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงกลางพญาแก้ว ประกอบด้วย บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว, เวปไซต์, Facebook, หอ
กระจายข่าว, หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่, รถกระจายเสียง, การจัด
นิทรรศการ, ป้ายประชาสัมพันธ์, คูม่ ือ และแผ่นพับต่างๆ
 ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ
3

แนวทาง/มาตรการ
3. ด้านการควบคุมภายใน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2561

1. จัดให้มีการควบคุมภายในและรายงานผลการควบคุมภายใน
ประจำปี พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วได้มีการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและรายงานผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ.
2559 ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน, นายอำเภอเชียงกลาง
และผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทราบ ภายในเดือนตุลาคม 2561
 ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ
4 . ด้ าน ระบ บ ก ล ไก ก ารรั บ เรื่ อ ง 1. การจัดให้มหี น่วยรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วได้จัดให้มีหน่วย
ร้องเรียนร้องทุกข์
รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คือ งานนิติการ สำนักปลัดอบต.
โดยได้มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน
 ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ
2. การเผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วได้ดำเนินการเผยแพร่
ต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ ประกาศต่างๆ เป็นต้น
ขั้นตอนกระบวนการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทาง
เวปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว การปิด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว การจัดทำ
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติการรับร้องเรียนร้อง
ทุกข์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
 ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ
3. การจัดให้มีช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ อาทิเช่น เว็บไซต์, ตู้รับแสดง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว จัดให้มีช่องทางการ
ร้องเรีย นร้อ งทุ กข์ ต่างๆ และเผยแพร่ป ระชาสัม พั น ธ์ให้ ป ระชาชน
ความคิดเห็น
ทราบถึ ง ช่ อ งทางและวิ ธี ก ารร้ อ งเรี ย น จำนวน 5 ช่ อ งท าง
ประกอบด้วย
4

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2561
1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว หมู่ที่ 2
ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข
054-718654
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางเวปไซต์
http://www.ckpknanlocal.com

4. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเพจ Facebook องค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว
5. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว
 ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ

ลงชื่อ..............................ผู้รายงาน
(นายวิน สุทธหลวง)
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

5

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ
มีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริต
ล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลาง
พญาแก้วให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยสนับสนุน
1. คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาอบต. ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเชี ย งกลางพญาแก้ ว ให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดย
ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2. พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว ให้
ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตาม
แผนฯ
ปัญหาอุปสรรค
1. ขาดเจ้าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบงานโดยตรง และไม่ มี ค วามรู้ในการส่ งเสริม การขั บ เคลื่ อ นแผนฯ
ให้เป็นรูปธรรม
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ
ข้อเสนอแนะ
ในการปรั บ ปรุง แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต คอร์ รัป ชั่ น และผลประโยชน์
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 เห็นควรดำเนินการดังนี้
1. กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ
2. พิจารณาสนับ สนุนงบประมาณและบุคลากร สำหรับการดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริม สร้าง
คุณธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วแก่เจ้าหน้าที่ หรือหา
ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริม ตามกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้ความรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อ องค์การบริหารส่วน
ตำบลเชียงกลางพญาแก้ว
ลงชื่อ..................................................................ผู้รายงาน
( นายวิน สุทธหลวง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
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รายงาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559
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