ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว
เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561
************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว ได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25582561 เพื่อให้ การดาเนิ น งานสอดคล้ อ งกับตามค าสั่ งคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กาหนดมาตรการหรื อแนวทางการป้ องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิช อบในส่ ว นราชการ และ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุ ทธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติ บัญญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการทุจ ริตประพฤติมิช อบเป็น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว จึงได้จัดทามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว และเพื่อให้
ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่ วนตาบลงิ้ว ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วต่อไป
เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว จึงขอประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลงิ้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายกุศล อินทะวุธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชัน่ กับมาตรการความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

บทนา
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วน
การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้ง
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรที่มี อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนทาให้การ
บริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทาในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่ อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะพบว่า
ภาพลั กษณ์ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการทางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกๆตาแหน่ง
จะต้องมี จิ ตส านึ กค่านิ ย ม ทัศนคติ ที่ชื่น ชม ยอมรับ หลั กคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลั กการใช้กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ยึดหลัก
“ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างแน่นอน
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทาให้ทุ กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึด
หลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

-๒วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง ตลอดจนประชาชนมี
จิตสานึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุก
ฝ่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อานาจให้เหมาะสม
5. องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลงิ้ว มีจิตสาสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส
2. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลงิ้ว
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
6. องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการ
ทุจริต

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ 1 : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้าวงความโปร่งใส
แผนงาน : ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีจิตสานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
2561
ปีงบประมาณพ.ศ. 2556-2559
1.การสร้างจิตสานึก
1. รณรงค์สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ร้อยละของเจ้าหน้าที่
คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ท้องถิ่นได้รับข้อมูล
ค่านิยมในการป้องกัน ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ข่าวสารครบถ้วน
และแก้ไขปัญหาการ
ปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใส
ทุจริตประพฤติมิชอบ 1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการประชุม ฝึกอบรม/รับฟัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเจ้าหน้าที่
การบรรยายธรรมทั้งภายในภายนอกสานักงาน
ท้องถิ่นเข้าร่วม
ประชุม/ฝึกอบรม/
บรรยายธรรม
1.3 ถวายสัตย์ 5 ธันวา ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
จานวนเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นที่เข้าร่วมถวาย
สัตย์ปฏิญาณ

เป้าหมายปีงบประมาณ
2558

2559

2560

2561

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
70
85
90

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
70
85
90

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100 100 100 100

ยุทธศาสตร์ 1 : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้าวงความโปร่งใส
แผนงาน : ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีจิตสานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
เป้าหมายปีงบประมาณ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558-2561
2558 2559 2560 2561
2558 2559 2560 2561
1 คน 1 คน 1คน 1 คน
1.การสร้างจิตสานึก
1.4 การยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ประพฤติตน
เจ้าหน้าที่ได้รับการ
คุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดี
คัดเลือกเสนอต่อจังหวัด
ค่านิยมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
5
5
5
5
ประพฤติมิชอบ
1.5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น
จานวนโครงการที่
ครั
ง
้
ครั
ง
้
ครั
ง
้
ครั
้ง
การป้องกันการปราบปรามการทุจริต ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม
จริยธรรม ด้านการทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี การเป็นประธาน/ที่
ที่มีบทบาทในการส่งเสริม
ปรึกษา/คณะทางาน การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุภาคส่วนเป็น
ความโปร่งใสในองค์กร
ต้น
1
1
1
1
2. หน่วยงานมีนโยบายที่ 2.1 มีการจัดทามาตรฐานความโปร่งใสครบทั้ง 4 มิติ
มีการดาเนินการประกาศ
ครั
ง
้
ครั
ง
้
ครั
ง
้
ครั
้ง
ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน
และเผยแพร่
ความโปร่งใส
ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
ความโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ 2 : การบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีสว่ นร่วม
แผนงาน : การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆที่อาจเป็นภัยต่อการก้าวสู่ ประเทศไทยใสสะอาด เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
เป้าหมายปีงบประมาณ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558-2561
2558 2559 2560 2561
2558 2559 2560 2561
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
1.การเปิดเผยข้อมูล
1.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ร้อยละของผูเ้ ข้ารับ
75
80
85
90
ข่าวสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
การอบรมมีความรูค้ วาม
เข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
2540
1.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จานวนครั้งในการเผยแพร่ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
และ www.abtngiew.com
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้
ผู้บริหารทราบอย่างสม่าเสมอ
2.การมีระบบควบคุมและ 2.1 การจัดทาแผนควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวนครั้งในการรายงาน
ผลการใช้ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
จานวนแผนควบคุมภายใน
และแผนการตรวจสอบ
ภายใน

3ครั้ง
4 ครั้ง

3ครั้ง
4 ครั้ง

3ครั้ง
4 ครั้ง

3ครั้ง
4 ครั้ง

1 แผน 1 แผน

1 แผน

1 แผน

ยุทธศาสตร์ 2 : การบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีสว่ นร่วม
แผนงาน : การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆที่อาจเป็นภัยต่อการก้าวสู่ ประเทศไทยใสสะอาด เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม
กิจกรรม/โครงการ
มาตรการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายปีงบประมาณ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558-2561
3
3
3
3
3.การส่งเสริมและ
3.1 ประชาสัมพันธ์ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
จานวนการประชาสัมพันธ์
ช่
อ
ง
ช่
อ
ง
ช่
อ
ง
ช่
อง
สนับสนุนการมีส่วนร่วม ปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
ทาง
ทาง
ทาง
ทาง
ของภาคประชาชนและ
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ติดตามตรวจสอบการ
3.2 การสารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูร้ ับบริการ/ผู้มสี ่วนได้
ร้อยละของความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
75
75
75
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เสียเกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.งิ้ว
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่หรือ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ
แผนงาน : การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้วหรือกาลังเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
เป้าหมายปีงบประมาณ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558-2561
2558 2559 2560 2561
2558 2559 2560 2561
2
2
2
2
1.การลดการใช้ดุลพินิจ 1.1 จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณ
มีกระบวนการตามภารกิจ
เรื
อ
่
ง
เรื
อ
่
ง
เรื
อ
่
ง
เรื
่อง
ของเจ้าหน้าที่
และ บุคลากร
หลักของหน่วยงานที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
2.การจัดการเพื่อลด
2.1 จัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัด
ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมอบรมมี ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
70
70
70
70
ความเสีย่ งที่เกิดการ
จ้างภาครัฐ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทุจริต
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ
1
1
1
1
3.ติดตามและประเมินผล 3.1 จัดทารายงานผลความสาเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการ
รายงานผลความสาเร็จของ
รายงาน
รายงาน
รายงาน
รายงาน
การปฏิบัติงานตามแผน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความ
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
โปร่งใส
ปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น กับมาตรฐาน
ความโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนงาน : การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้วหรือกาลังเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
มาตรการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558-2561
2558
2559
2560
50,000 50,000 50,000
1.การพัฒนาศักยภาพ 1.1การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
บุคลากร
อบรมสัมมานาที่เกีย่ วข้องกับ
1.1.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
1.1.2 ด้านทรัพยากรบุคคล
1.1.3 ด้านการเงิน
1.1.4 ด้านการตรวจสอบภายใน
2.การมีระบบกลไก 2.1 จัดทาหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
การจัดการรับเรื่อง
ร้องเรียน
2.2 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต
 การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความ
คิดเห็น
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.งิ้ว
- เว็บไซต์ www.abtngiew.com

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปีงบประมาณ

2561
50,000

2558 2559 2560 2561
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
จานวนด้านที่เจ้าหน้าที่
น้
อ
ยกว่
า
น้
อ
ยกว่
า
น้
อ
ยกว่
า
น้
อ
ยกว่า
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพิม่ ขึ้น 3 ด้าน 3ด้าน 3ด้าน 3ด้าน

-

1
1
1
มีหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อ 1
เรื
อ
่
ง
เรื
อ
่
ง
เรื
อ
่
ง
เรื
่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
4
4
4
5
จานวนช่องทางการรับฟัง
ช่
อ
งทาง
ช่
อ
งทาง
ช่
อ
งทาง
ช่
อ
งทาง
ข้อร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต

-

ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนงาน : การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้วหรือกาลังเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
มาตรการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558-2561
2558
2559
2560
2.การมีระบบกลไก
 ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับเรื่อง
การจัดการรับเรื่อง
ร้องเรียน /ร้องทุกข์
ร้องเรียน
2.3 การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน

-

-

-

2561

ตัวชี้วัด

-

มีหลักเกณฑ์การรับเรื่อง
ร้องทุกข์ร้องเรียนทาง
website

-

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
แจ้งผลการดาเนินการแก่
ผู้ร้องเรียน

เป้าหมายปีงบประมาณ
2558
1
หลัก
เกณฑ์

2559
1
หลัก
เกณฑ์

2560
1
หลัก
เกณฑ์

2561
1
หลัก
เกณฑ์

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

เห็นชอบและอนุมัติ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557
( นายกุศล อินทะวุธ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว

