การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก
อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การดาเนินการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปา้ ก
1.ความเสี่ยง ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ดังนี้
1.1.กิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก
1. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเท่าที่ควร
2. โครงการ/กิ จ กรรมที่ บ รรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นายั ง ขาดความชั ด เจนในกลุ่ ม ของเป้ า หมาย
สถานที่และงบประมาณ
3. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.เจ้าหน้าที่ลงสารวจข้อมูลในพื้นที่ โดยจัดประชาคมหมู่บ้าน ทาแบบสอบถาม ไปดูพื้นที่ที่
ได้รับความเดือดร้อน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการช่วยเหลือของหน่วยงาน
2.โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ต้องมีการติดตามประมวลผลการดาเนินงาน
โครงการที่บรรจุในแผน ต้องดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ สารวจความพึงพอใจ
ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ ติดตามปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นและแก้ไขอย่างเร่งด่วน
3.มีการทบทวนแผน สารวจข้อมูลความต้องการเร่งด่วนให้เป็นปัจจุบันจากปัญหาที่เกิดขึ้น
และหาแนวทางแก้ไขดาเนินการต่อไป
1.2.กิจกรรมการดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
1. การแจ้งการเสียชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยประเภทต่างๆ ไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากผู้นาชุมชนไม่ไ ด้
แจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยประเภทต่างๆในหมู่บ้าน ทาให้การเบิกจ่ายผิดพลาด
2. ผู้รับเบี้ยประเภทต่างๆส่วนมากมีความประสงค์รับเบี้ยผ่านบัญชีธนาคารแต่ทั้งนี้ต้องรายงาน
และส่งเอกสารไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณ และประชาชนในพื้นที่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการจัดส่งเอสารเอกสาร ทาให้เกิดการผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินได้ง่าย
1.3.กิจกรรมการรับและเบิกจ่ายเงิน
1. ผู้รับเบี้ยประเภทต่างๆยังขาดความเข้าใจในการจัดทาเอกสารประกอบในการรายงานไปยัง
กรมบัญชีกลาง
2. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน จากกรมบัญชีกลางตามเวลาที่กาหนด แต่เอกสารไม่ครบถ้วน
โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน

ผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นาหมู่บ้านชี้แจงในการประชุมหมู่บ้านแต่ละเดือนครบทุก
หมู่บ้านถึงแนวทางการจัดส่งเอกสารประกอบในการรายงานไปยังกรมบัญชีกลางและ
แนวทางในการปฏิบัติการดาเนินงานที่มีการปรับมาให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเงินผ่าน
บัญชี
2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยตรวจสอบเอกสาร ประสานผู้นาหมู่บ้านเร่งรัดในการจัดส่ง
เอกสารตามกาหนดเวลาที่ทางกรมบัญชีกลางกาหนดไว้ในการส่งเอกสาร บันทึกข้อมูล
ในแต่ละเดือน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก
1.4.กิจกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทาให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
ผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อน
ดาเนินการเบิกจ่าย
2. เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อานวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน
3.ประชาสัมพัน ธ์ เ ปิด เผยข้อมูล ตามระเบียบ วิธี ปฏิบัติ ของหน่วยงานราชการ เพื่อให้
ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบ
1.5.กิจกรรมการจัดเก็บรายได้
1. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตาแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลง
พื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงการถือเงินไว้
ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ
ผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.ประสานทางท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เปิ ด กรอบอั ต ราต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานจั ด เก็ บ รายได้ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ตาแหน่งว่าง
2.จัดส่งเจ้าหน้าที่พนักงานผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการการจัดเก็บรายได้

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก
1.6.กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง
1. จากปริมาณโครงการที่มากทาให้บุคลากรที่มีจานวนไม่เพียงพอทาให้การตรวจสอบพื้นที่
โครงการ การเขียนแบบประมาณการราคา การควบคุมงานก่อสร้างเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
ผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.ดาเนินการสารวจ ข้อมูล ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ล ตามปริ ม าณงานที่ บุ ค ลากรจะสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ และมี ก ารตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.7.กิจกรรมการสารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ไฟฟ้าสาธารณะเกิดความเสียหาย อาจเกิดข้อร้องเรียน และเกิดความไม่ปลอด ภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
2. การแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจากชุมชนมักจะเพิ่มจานวนจุดที่ซ่อมแซมเกินกว่าหนังสือ
แจ้งร้องขอ
ผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1. มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การส ารวจไฟฟ้ า สาธารณะในชุ ม ชนและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อดาเนินการซ่อมแซม
2.ประชาสัมพันธ์ผู้นาหมู่บ้านในแนวทางวิธีปฏิบัติในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จัดเก็บ
ตรวจสอบเอกสาร การดาเนินงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ

กองการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก
1.8.กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน
1. กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนยังขาดประสิทธิภาพการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอยังมี
จุดอ่อนและมีความเสี่ยงเนื่องจากครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลฯ มีไม่เพียงพอ
ผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1. ประสานหน่วยงานต้ น สังกัดเพื่อขอรั บการสนับสนุน ครู ผู้สอนจากส่วนกลางสาหรั บ
โรงเรียนอนุบาลฯ
2. มีการจัดทาแบบประเมินความสารวจพึงพอใจ ทดสอบความรู้การเรียนการสอนของ
นักเรียน รับฟังปัญหาจากผู้ปกครองในการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอน
1.9.กิจกรรมด้านทักษะและความชานาญในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.การแบ่งงานไม่มีความชัดเจน
2.บุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ ทักษะและความชานาญในการสอนและปฏิบัติงานด้าน
อื่นๆ
ผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
2. ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงตามที่กาหนดไว้
3. ติดตามประมวลผล การทางาน ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ

หลักการและเหตุผล การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ป้ าก ได้พิจ ารณาเปิ ดกรอบตามแผนอัตรากาลั ง 3 ปี ตาแหน่ง นักวิช าการตรวจสอบภายใน
จุดประสงค์เป้าหมายเพื่อเป็นผู้กลั่นกรอง กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ หนังสือสั่งการ ร่วมกับ นิติกร ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก และเมื่อดาเนินงานเกิดข้อสงสัย ในวิธีปฏิบัติ ข้อกฎหมาย ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ป้าก จะสอบถามข้อมูล จากหน่วยตรวจสอบต่างๆ เช่น ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ สานักงานป้องกันการทุจริตจังหวัดแพร่ พร้อมชี้แจงอานาจที่ขององค์การบริหาร
ส่ว นตาบลแม่ป้ าก ให้ กับ ทางผู้ น าหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงตอบคาถามข้อสงสัย รวมทั้งสรรหาประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบตามตาแหน่งที่ว่างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก เพื่อแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบงาน ตรวจสอบและผู้มีความรู้ เฉพาะตาแหน่ง
เช่น ตาแหน่งทางด้านการเงินการคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ และตาแหน่งนิติกร เพื่อรับผิดชอบงานตามข้อ
กฎหมาย ข้อระเบียบ
การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ป้าก มีแนวทางการดาเนินการดังนี้
1. องค์การบริ หารส่ว นตาบลแม่ป้าก ได้มีการจัดประชุมประจาเดือนเพื่ อตรวจสอบการทางานของแต่ล ะ
สานักงาน กอง ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก โดยมีการซักถามและตอบคาถาม ปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการข้อปัญหาการปฏิบัติงาน เพื่อหาทางร่วมกันแก้ไขปัญหาและตรวจสอบให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้นาข้อหารือ การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานสอบถามไปยัง
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ สานักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ เพื่อหาสรุปในการทางานเพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่ป้าก
3. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้จัดตั้งคณะกรรมการใน สานักงาน กองในหน่วยงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ป้าก เพื่อตรวจสอบการทางานและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ และให้ผู้บริหารมีบทลงโทษตามวินัยของข้าราชการและพนักงาน
จ้าง
4. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และได้มีการตอบข้อสงสัย
ข้อซักถาม การทางาน รวมถึงการเชิญประชุมผู้นาหมู่บ้าน หน่ว ยงานราชการในตาบลมาป้าก ประชาคม
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่วมตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก

