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รายงานการกากับติดตาม
การดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( รอบ 6 เดือน )

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนไฟ

2
1. หลักการและเหตุผล
1.1 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้
จัดทำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เครื่องมือชี้นำกำรพัฒ นำเครือข่ำยภำคีทุ กภำคส่วนในด้ำนกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริตที่
ยั่งยืนและต่อเนื่องทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ มุ่งเน้นกำรสร้ำงปัจจัยขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุ จ ริต โดยบูร ณำกำรควำมร่วมมื อจำกทุ ก ภำคส่ วนในสัง คมอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ โดยมี
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เป็นแกนกลำงประสำนควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ
ซึ่งสำระสำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 2 ได้กำหนดวิสัยทัศน์
ว่ำ “ยึดมั่นธรรมำภิบำล บริหำรงำนด้ำนควำมโปร่ งใน ต่อต้ำนกำรทุจริต” โดยกาหนดให้มีการดาเนินงานใน
4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมือง ฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลพินิจและใช้อำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.4 กำรเชิดชูเกี ยรติแก่ ห น่วยงำน/บุคคลในกำรดำเนินกิ จ กรรมกำรประพฤติป ฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นช่องทำงอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็นกำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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มิติที่ 4 การเสริมสร้า งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.1 มีกำรวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
4.2 กำรสนับ สนุ นให้ภำคประชำชนมี ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติห รือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงที่สำมำรถดำเนินกำรได้
4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น
4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนรวมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำร
ทุจริต
1.2 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห้งชาติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เรื่อง
มำตรกำรป้องกั นและแก้ ไขปัญ หำกำรทุจ ริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุ ก ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ
กำหนดมำตรกำรหรือ แนวทำงกำรป้อ งกันและแก้ไขปัญ หำกำรทุจ ริตประพฤติมิ ชอบในส่วนรำชกำร และ
หน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน ดังนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ กำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิ บำบำลใน
กำรบริหำรงำนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อ 2 ในกรณีทีมีกำรกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กระทำกำร
หรือเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐำนะตัวกำร ผู้ใช้ หรือ ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ ภำยใต้พระรำชบัญ ญั ติร ะเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระรำกฤษฎีก ำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วีกำรบริห ำรกิ จกำรบ้ำนเมื องที่ดี พ.ศ.2546
ประกอบกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล โดยให้บังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย
มำตรกำรทำงกำรปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร และ
หัวหน้ำหน่ วยงำนของรัฐ มี ห น้ ำที่ ในกำรควบคุ ม ก ำกั บ ดูแลกำรดำเนิน งำนให้เป็น ไปตำมบทปัญ ญัติแห่ ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 อย่ำงเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผูบ้ ังคับบัญชำปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินกำรตำมข้อ 2 และข้อ
3 ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ดำเนินกำรแสวงหำ
รวบรวม และดำเนินกำรอื่นใด เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในกำรที่จะทรำบรำยละเอียด และ
พิสูจน์เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ รวมทั้งติดตำม เร่งรั ดผลกำรดำเนินงำนตำม ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4
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และรำยงำนผลกำรปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอควำมเห็นให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติทรำบและพิจำรณำอย่ำง
ต่อเนื่อง
1.3 นโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ข้อ 10
กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ในภำครัฐ
ข้อ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกใน
กำรรัก ษำศัก ดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจ ริต ควบคู่กับ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ มี
ประสิทธิภำพเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่ไม่จำเป็นและสร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยำว ใช้เวลำนำน ซ้ำซ้อนและเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน
2 การดาเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต นโยบำยของรัฐบำล
ที่ต้องกำรให้ข้ำรำชกำรทั้งหลำยเกิดสำนึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้ำรำชกำรควร
แก่ ควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่ นของปวงชน องค์ก ำรบริห ำรส่วนตำบลดอนไฟ ได้ดำเนินงำนระเบียบ/คำสั่ง /
หนังสือสั่งกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน) ใน กำร
ดำเนินกำร 23 กิจกรรม ดังนี้
1. สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงินงบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
2. สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บ ริก ำรสำธำรณะ/บริก ำรประชำชน เพื่ อให้เกิ ดควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
3. มีกำรจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน
4. มีกำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับ กำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน หรือกำร
ดำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ดำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำบกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6. มีกำรให้ควำมร่วมมือกับ หน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่เพื่อ
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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7. ดำเนินกำรให้มี เจ้ำหน้ำที่ที่ รับผิดชอบ ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมี เรื่องร้องเรียน
กล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ
8. จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
9. มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิ น กำร
จัดหำพัส ดุ กำรคำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบั ติงำน เป็นไปตำมหลัก เกณฑ์ วิธีก ำรที่ ก ฎหมำย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบ
ได้
10. มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำรมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน
11. มี ก ระบวนกำรรับ ฟั งควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรดำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุ ขอนำมัย
ของประชำชนในท้องถิ่น
12. มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
13. มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถึงกำรรับเรือ่ ง
ระยะเวลำ และผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
14. ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดทำงบประมำณ
15. ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ
16. ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
17. มีกำรจัดทำและรำยงำนกำรจัดทำระบบควบคุมภำยในให้ผู้กำกับดูแล
18. มีกำรติดตำมระบบควบคุมภำยใน โดยดำเนินกำรให้มีกำรจัดทำแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำร
ควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้กำกับดูแล
19. ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง
20. ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ -จ่ำยเงิน
กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร
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21. ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ ทั้งนี้ ให้อยู่ภำยใต้ระเบียบ
ข้อบังคับของกฎหมำย
22. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
23. ส่งเสริมให้มีกำรดำเนินกำรระวังกำรทุจริต
3. การดาเนินงาน
3.1 สร้ำงควำมโปร่ง ใสในกำรบริห ำรกำรเงินงบประมำณ กำรจัดหำพั ส ดุ กำรใช้ป ระโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด
3.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริก ำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
3.3 มีกำรจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน
3.4 มี กำรกระจำยอำนำจตัดสินใจเกี่ ยวกั บกำรสั่ง อนุญ ำต อนุมั ติ ปฏิบัติรำชกำรแทน หรือ
กำรดำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.5 ดำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต
มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3.6 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่เพื่อ
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.7 ดำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ ที่รับ ผิดชอบ ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีเรื่องร้องเรียน
กล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ
3.8 จัดให้มีกำรเปิดเผลข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
3.9 มีกำรเผลแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน
กำรจัดหำพัสดุ กำรคำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้
3.10 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำรมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน
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3.11 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรดำเนินกิจกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรดำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัย
ของประชำชนในท้องถิ่น
3.12 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
3.13 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อั กษรให้ประชำชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถึงกำรรับ
เรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.14 ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดทำงบประมำณ
3.15 ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ
3.16 ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
3.17 มีกำรจัดทำและรำยงำนกำรจัดทำระบบควบคุมภำยในให้ผู้กำกับดูแล
3.18 มีกำรติดตำมระบบควบคุมภำยใน โดยดำเนินกำรให้มีกำรจัดทำแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำร
ควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้กำกับดูแล
3.19 ส่งเสริมให้ประชำชนมี ส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริห ำรงำนบุคคลเกี่ยวกั บกำร
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง
3.20 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ -จ่ำยเงิน
กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร
3.21 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำดับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ ทั้งนี้ ให้อยู่ภำยใต้ระเบียบ
ข้อบังคับของกฎหมำย
3.22 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
3.23 ส่งเสริมให้มีกำรดำเนินกำรระวังกำรทุจริต
4. ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน
ในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน) มีปัจจัยในกำรสนับสนุนและผลักดันกำรดำเนินงำนให้ประสบควำมสำเร็จ คือ
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กำรมีคำสั่งคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557
ที่กำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรทุ จริตประพฤติมิชอบ และสำนักคณะกรรมกำรพัฒ นำระบบรำชกำร (สำนักงำน ก.พ.ร.) กำหนดเป็น
ตัวชี้วัดตำมคำรับ รองกำรปฏิบั ติรำชกำรของหน่วยงำนรำชกำร จึง ถือเป็นนโยบำยส ำคัญ ที่ ผู้บ ริห ำรและ
เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินงำน
5. ปัญหา อุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ปัจจุบันเจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ผิดชอบปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบกำร
ส่ง เสริม คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิ บัติร ำชกำรของหน่วยงำน ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ ดัง กล่ำวมี ภำระงำน
รับ ผิ ดชอบปฏิ บั ติป ระจ ำอยู่เป็ น จ ำนวนมำกอยู่ แล้ว จึง อำจท ำให้ ก ำรปฏิบั ติห น้ ำที่ ด้ ำนกำรป้อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชหำรไม่ได้ผลดี
เท่ำที่ควร อีกทั้งหน่วยงำนที่ขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำร เช่น สำนั กงำน ป.ป.ช., สำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน, สำนักงำน ป.ป.ท., สำนักงำน ก.พ.ร.
และสำนักงำน ก.พ. ต่ำงก็กำหนดนโยบำย หรือมำตรกำรต่ำงๆ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ ซึ่งมีควำมซ้ำซ้อนและ
เป็นภำระแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติมำก รวมทั้งกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวอำจไม่ตรงตำมตำแหน่งงำน ซึ่งอำจไม่
สำมำรถนำไปเป็นผลงำนในกำรพิจำรณำเลื่อนระดับ หรือเลื่อนตำแหน่งได้ รวมทั้งในกำรดำเนินกิจกรรมหรือ
โครงกำรต่ำงๆ อำจมีเจ้ำหน้ำที่บำงส่วนที่เห็นว่ำ กำรดำเนินงำนดังกล่ำวไม่เกิดประโยชน์กับตนเอง จึงไม่ค่อย
ให้ควำมร่วมมือ

******************

