สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจิตภาครัฐ
ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ และบัดนี้การดําเนินงานตามแผนฯ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดสิ้นสุดลงแลว จึง
ขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดังนี้
๑. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร เจาหนาที่และประชาชน ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุกหนวยงาน
2. สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล
2.1 สงเสริมใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวมีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการ
ฝกอบรมเพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 สงเสริมใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลกกปลาซิวใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต โดยให
ยึดถือเปนคานิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 สงเสริมการสรางแรงจู งใจใหเ จาหนาที่ขององคการบริหารส วนตําบลกกปลาซิว ปฏิ บัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
3.2 รณรงค เผยแพร ประชาสั ม พั น ธ ให สั งคมมี ค า นิ ย ม ยกย อ ง เชิ ด ชู และเห็ น คุ ณ ค าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
3.4 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว

-3ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
1. บูรณาการระหวางหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวกับองคกรทุกภาคสวน
ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางองคการบริหารสวนตําบล
กกปลาซิวกับองคกรทุกภาคสวน
1.2 ใหมีการจัดตั้ง “ศูนยการขาวกลาง” เพื่อดําเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ตลอดจนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว จากทุก
หนวยงาน เพื่อนําไปประมวล วิเคราะห เพื่อใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็ง และ
เปนอิสระในการทําหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ
1.4 ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ร ะบบอิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อทํ าการเผยแพร ประชาสั มพั น ธ ในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว โดยใหมีเว็บบอรดเพื่อติดตอสื่อสาร
ระหวางกัน
2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น
2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน
2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ที่มีพันธกิจดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของหนวยงานอัตรากําลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคลองกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ใหหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว สรางระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยกําหนดใหแยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถวงดุลหรือ
ยับยั้งอีกอํานาจหนึ่งได
1.3 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานขององคการ
บริหารสวนตําบลกกปลาซิวดวยกันเอง

-๔1.4 ใหหนวยงานทุกหนวยงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการ
ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่อง และเปนธรรม
2. สรางกลไกความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบล
กกปลาซิวกับภาคเอกชนหรือหนวยงานตรวจสอบภายนอก ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและของ
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกัน และปราบปราม
การทุจริตทั้งในและตางประเทศเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนยขอมูลความรูทางวิชาการเพื่อใหมีกระบวนการเรียนรู และการถายทอดความรู
ตลอดจนใหมีการศึกษาตัวอยางกรณี (case study)

-9ประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๑. การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตชวยกระตุนใหพนักงานสวน
ตําบลเกิดความตระหนักในการทํางานที่เปนไปตามระเบียบขั้นตอนกฎหมายและเกิดการติดตามงานอยางเปน
ระบบ
๒. กอใหเกิดการปรับปรุงระบบงานใหเหมาะสมเพื่อประโยชนของทางราชการและประชาชน
๓. เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรในหนวยงานบุคลากรมีความละเอียดรอบคอบ
ในการทํางานลดความผิดพลาดในการดําเนินการโดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
๔. ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทํางานของภาคราชการมากขึ้นลดจํานวนการรองเรียนเพิ่มความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของภาคราชการ
๕. เปนการเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมของเจาหนาที่ของรัฐใหปฏิบัติงานโดยสุจริตและยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเสริมสรางและปองกันการทุจริตในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
๖. เปนการสงเสริมใหมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
ของบุคลากรในหนวยงานเปนการสรางภูมิคุมกันและความยั่งยืนของการพัฒนา
๗. เปนการปองกันบุคลากรของหนวยงานราชการมิใหกระทําผิดซึ่งทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่ดี
โดยเฉพาะเจาหนาที่ที่ตองเกี่ยวของกับผลประโยชนโดยตรง
๘. เจาหนาที่ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
ใหบริการดวยความเสมอภาค เปนธรรม และทั่วถึง
อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. การปลูกจิตสํานึกของบุคคลเปนเรื่องละเอียดออน ที่ตองใชกระบวนการใหความรู การกระตุนอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งตองอาศัยเวลาในการกลอมเกลา ทําใหผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมยังไมชัดเจน
๒. ภาคประชาชนยังขาดความเขาใจในบทบาทของการตรวจสอบของตนเองโดยเห็นวาปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเปนเรื่องของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเทานั้น ประกอบกับความเกรงกลัวอิทธิพลจึง
ไมไดใหความสําคัญตอการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. การจัดทํากิจกรรมหรือแผนงานบางอยางเปนการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจํา ประกอบกับ
ภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยูรอบดาน แตบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจํานวนนอย ทําใหการ
จัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ยังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร
๔. บุคลากรของหนวยงานไมไดใหความสนใจและไมเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําตัวชี้วัด
ขอเสนอแนะในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๑. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว มีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก
กรณี
๒. พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาลในระดับบุคคลโดยนําผลการประเมินมาใช
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
๓. เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพื่อใหเกิดความโปรงใส
อยางแทจริง

ยุทธศาสตร
๑. เสริมสรางจิตสํานึก
คานิยม ใหหนวยงาน
ภาครัฐ บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

๒. บูรณาการระหวาง
หนวยงานในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

-๕สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
๑.๑ การรับการประเมิน
จํานวนครั้งในการตรวจ
๑ ครั้ง
รับตรวจการประเมินประสิทธิภาพ
คุณธรรมจริยธรรมและ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ความโปรงใสในการ
(LPA) ประจําป ๒๕๖๐
ดําเนินงานของ อปท. (ITA)
(อยูระหวางการดําเนินการรับการ
ตรวจประเมิน)
๑.๒ เขาวัดปฏิบัติธรรม
จํานวนครั้งในการจัด
๑ ครั้ง
ยังไมไดดําเนินการ
กิจกรรม
๒. ๑ การจั ด ตั้ ง ศู น ย รั บ รอยละของความสําเร็จใน
เรื่องราวรองทุกขและศูน ย การดําเนินการ
ดํารงธรรมตําบลกกปลาซิว

รอยละ
๑๐๐

2.๒ การจัดตั้งศูนยยุติธรรม รอยละของความสําเร็จใน
ชุมชนตําบลกกปลาซิว
การดําเนินการ

รอยละ
๑๐๐

มีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
และศูนยดํารงธรรมตําบลกกปลาซิว
โดยมีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ และ
มอบหมายหนาที่ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
ตางๆ
มีการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล
กกปลาซิว โดยมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
ตําบลกกปลาซิว และมอบหมาย
หนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/ทุกกอง

กองการศึกษา
ทุกสํานัก/ทุกกอง

สํานักปลัด

-๖ยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

๒. บูรณาการระหวาง
หนวยงานในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

๒.๓ การแตงตั้งประชาชน
รวมเปนคณะกรรมการ
ตางๆของ อบต.กกปลาซิว

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งในการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ตางๆ ของอบต.

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
๔ โครงการ
แตงตั้งประชาชนรวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง

๒.๔ โครงการบริการจัดเก็บ จํานวนครั้งในการออก
ภาษีนอกสถานที่
ใหบริการ

๑๐ ครั้ง

๒ . ๕ จั ด ทํ า ตู รั บ ค ว า ม จํานวนตูรับฟงความ
คิดเห็น
คิดเห็น

๑ ตู

ออกใหบริการประชาชนในพื้นที่ อบต.
กกปลาซิว จํานวน ๑๐ ครั้ง โดยมี
กิจกรรม รับฟงความตองการ ขอ
อนุญาตประกอบกิจการ รับชําระภาษี
เปนตน
มีตูรับฟงความคิดเห็น และรับเรื่องรอง
ทุกข รองเรียนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เจาหนาที่ และผูบริหารของ
อบต.กกปลาซิว โดยติดตั้งไวหนาที่ทํา
การของ อบต.กกปลาซิว จํานวน ๑ ตู

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
กองคลัง

กองคลัง

สํานักปลัด

-๗ยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

๓. เสริมสรางความเขมแข็ง ๓.๑ การจัดวางระบบการ
ในการปองกันและ
ควบคุมภายใน
ปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งในการจัด
วางระบบ

จํานวนครั้งในการ
ติดตามประเมินผล

๓.๒ การจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสาร

รอยละของความสําเร็จ
ในการดําเนินการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
๑ ครั้ง
๑. ไดดําเนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนผิดวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๕ กําหนดให
หนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุม
ภายในเปนแนวทาง
๑ ครั้ง
๒. ดําเนินการประเมินผลการควบคุม
ภายในสําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ ตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(และอยูระหวางการดําเนินการจัดทํา
รายงานสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ)
รอยละ
มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ
๑๐๐
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
เพื่อเปนแนวทางใหกับเจาหนาที่ในการ
ใหบริการขอมูลขาวสารกับประชาชน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/ทุกกอง

สํานักปลัด

-๘ยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

๓. เสริมสรางความเขมแข็ง ๓.๓ พนักงานดีเดน
ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๔. พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ของรัฐในการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

๔.๑ การสงเสริมให
เจาหนาที่มีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของศูนยดํารง
ธรรมตําบลกกปลาซิว และ
ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล
กกปลาซิว

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งในการ
ประเมิน

จํานวนครั้งในการจัด
ฝกอบรม/ใหความรู

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
๒ ครั้ง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลา
ซิว ทุกคน โดยทําการประเมินปละ ๒
ครั้ง(ครั้งที่ ๑ เมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคม
๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดเดือน
กันยายน ๒๕๖๐)
๑๒ ครั้ง
จัดกิจกรรมใหความรูแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางทุกคน เกี่ยวกับ
ภารกิจ หนาที่ของศูนยดํารงธรรม
ตําบลกกปลาซิว และศูนยยุติธรรม
ชุมชนตําบลกกปลาซิว และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
การนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจมา
ปรับใชในการปฏิบัติงานและการ
ดํารงชีวิตโดยใชเวทีการประชุม
ประจําเดือนพนักงาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/ทุกกอง

สํานักปลัด

