แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
องค%การบริหารส(วนตําบลปอน

จัดทําโดย
องค%การบริหารส(วนตําบลปอน
อําเภอทุ(งช/าง จังหวัดน(าน
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บทนํา
หลักการเหตุผล
จากสภาพการณปจจุบัน ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นเปนปญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน
และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณ และความสลับซับซ+อน และตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแห. งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป6 องกั นและแก+ไขปญหาการทุจ ริ ตประพฤติ มิช อบ ได+
กําหนดให+ทุกส.วนราชการและหน.วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป6องกันและแก+ไขปญหา
การทุจ ริ ต ประพฤติ มิชอบในส. ว นราชการและหน.ว ยงานของรั ฐ โดยมุ. งเน+น การสร+ างธรรมาภิบ าลในการ
บริหารงาน และส.งเสริมการมีส.วนร.วมจากทุกภาคส.วนในการตรวจสอบ เฝ6าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให+เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได+ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได+แถลง
นโยบายของรัฐบาลต.อสภานิติบัญญัติแห.งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได+กําหนดให+มีการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย ได+จัดทําบันทึกข+อตกลงความร.วมมือในการป6องกัน
และปราบปรามการทุจริตกับสํานักงานคณะกรรมการป6องกันและปราบปรามการทุจริตแห.งชาติ เมื่อวันที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีได+มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ให+หน.วยงานของรัฐแปลง
ยุทธศาสตรชาติว.าด+วยการป6องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ ไปสู.การปฏิบัติ โดยกําหนดในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามปF ซึ่งสอดคล+องกับการกําหนดให+มีการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร.งใสขององคกรปกครองส.วนท+องถิ่น / Intergrity and Transparency Assessment (ITA)
ประจําปF ๒๕๕๘
ดังนั้น เพื่อให+การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห.งชาติ ในการป6องกัน
และแก+ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอย.างมีประสิทธิภาพ องคการบริหารส.วนตําบลปอน ได+
จัดทําแผนปฏิบัติการป6องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปF (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของ
องคการบริหารส.วนตําบลปอน เพื่อให+ทุกหน.วยงานในองคการบริหารส.วนปอน ใช+เปนกรอบแนวทางในการ
ดําเนินการป6องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ได+มุ.งเน+นให+การดําเนินการป6องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององคการบริหารส.วนตําบลปอน เปนไปอย.างต.อเนื่อง สร+างระบบราชการที่มีความโปร.งใส จัดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความคุ+มค.า เป\ดเผยข+อมูลข.าวสาร
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให+เกิดความโปร.งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให+มีส.วนร.วม
ในการรณรงคปลู กจิต สํ า นึ กค. านิ ย มของสังคมให+ ป ระชาชนร. วมกั น ต. อต+ านการทุ จ ริต ประพฤติมิช อบของ
เจ+าหน+าที่ของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคล+องกับพระราชกฤษฎีกา ว.าด+วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ+านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเปนแนวทางการดําเนินงานอย.างต.อเนื่อง
วัตถุประสงค%ของการจัดทําแผน
๑. เพื่อให+องคการบริหารส.วนตําบลปอน ใช+เปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป6องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารส.วนตําบลปอน
๒. เพื่อส.งเสริมให+บุคลากร ขององคการบริหารส.วนตําบลปอน ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ+านเมืองที่ดี
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๓. เพื่อส.งเสริมบทบาทการมีส.วนร.วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร+างและพัฒนาเครือข.ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให+มีความเข+มแข็ง
๔. เพื่อให+ระบบ และกลไกในการป6องกันและตรวจสอบมิให+เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน+าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารส.วนตําบลปอน
๕. เพื่อให+ทุกภาคส.วนรู+เท.ากัน ร.วมคิดการป6องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด+านการป6องกันและปราบปรามการทุจริตอย.างทั่วถึง
เปาหมาย
1. ข+าราชการทั้งฝbายการเมืองและฝbายประจําขององคการบริหารส.วนตําบลปอน ตลอดจนประชาชน มี
จิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตย สุจริต โปร.งใส เปนธรรม ไม.ใช+ตําแหน.งหน+าที่ไปในทางที่มิชอบทุก
ฝbาย
2. องคการบริหารส.วนตําบลปอน มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป6องกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ+าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย.างรวดเร็ว โปร.งใส มิให+ข+าราชการอื่นใช+เปนเยี่ยงอย.าง
3. หน.วยงานสามารถประสานความร.วมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการป6องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
4. องคการบริหารส.วนตําบลปอน สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ.วงดุล
การใช+อํานาจให+เหมาะสม
5. บุคลากรขององคการบริหารส.วนตําบลปอน ได+รับการพัฒนาให+เปนผู+ปฏิบัติหน+าที่ในการป6องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประโยชน%ของการจัดทําแผน
๑. ผู+บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารส.วนตําบลเชียงแรง ข+าราชการ และเจ+าหน+าที่ขององคการ
บริหาร
ส.วนตําบลปอน มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานด+วย
ความโปร.งใส
๒. ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝ6าระวังการทุจริตขององคการบริหาร
ส.วนตําบลปอน
๓. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให+งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. สร+างระบบในการจัดการกับการทุจริตให+เปนไปด+วยความรวดเร็ว
๕. พัฒนาและเสริมสร+างบุคลากรและหน.วยงานในการต.อต+านและปราบปรามการทุจริต
๖. องคการบริ หารส. วนตํา บลปอน ได+ รับการยอมรับจากทุกภาคส.ว นราชการ ประชาชนในการ
ป6องกันการทุจริต
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ยุทธศาสตร%ว(าด/วยการปองกันและแก/ไขป5ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค%การบริหารส(วนตําบลปอน อําเภอทุ(งช/าง จังหวัดน(าน
ยุทธศาสตร%ที่ ๑ เสริมสร/างจิตสํานึก ค(านิยม ให/ทุกหน(วยงานขององค%การบริหารส(วนตําบลปอน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค%
เพื่อส.งเสริม เสริมสร+าง จิตสํานึกและค.านิยมให+ทุกหน.วยงานขององคการบริหารส.วนตําบลปอน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการร.วมกันแก+ไขและรับผิดชอบต.อปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารส.วนตําบลปอน รวมทั้งการรณรงค เผยแพร. ประชาสัมพันธ ให+
ทุกหน.วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแก+ไขปญหาการพัฒนา ตลอดจน
เปนการวางรากฐานในการป6องกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารส.วนตําบลปอนได+อย.างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑. ส.งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ อบรมให+ความรู+ความเข+าใจแก.ผู+บริหาร เจ+าหน+าที่และประชาชน ให+ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช+ในชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงาน
๑.๓ ส.งเสริมการเรียนรู+หรือการฝgกอบรมเกี่ยวกับการใช+หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก.ทุกหน.วยงาน
๒. ส.งเสริมให+บุคลากรทุกระดับได+เรียนรู+และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๑ อบรมให+ความรู+ ความเข+าใจ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล แก.บุคลากรองคการบริหาร
ส.วนตําบลปอน
๒.๒ จั ด ทํ า ประกาศประมวลจริ ย ธรรม ให+ บุ ค ลากรได+ ยึ ด เปนแนวทางประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๓ จัดทําคู.มือจริยธรรม ข+อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข+อง ให+บุคลากรได+ยึดเปนแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๔ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก.บุคลากร
๓. ส.งเสริมค.านิยมการยกย.องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต
๓.๑ การสร+างแรงจูงใจให+เจ+าหน+าที่ขององคการบริหารส.วนตําบลปอนปฏิบัติหน+าที่ราชการด+วย
ความซื่อสัตยสุจริตเสียสละเพื่อประโยชนส.วนรวม โดยการคัดเลือกบุคลากรดีเด.น
ยุทธศาสตร%ที่ ๒ บูรณาการระหว(างหน(วยงานในการปองกันและแก/ไขป5ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค%
เพื่อประสานความร.วมมือระหว.างหน.วยงานขององคการบริหารส.วนตําบลปอนในการป6องกัน
และแก+ไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส.งเสริมบทบาทและการมีส.วนร.วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองคการบริหารส.วนตําบลปอน เสริมสร+างและพัฒนา
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เครือข.ายภาคประชาชนให+เปนกลไกในการตรวจสอบ ถ.วงดุล รวมถึงการสร+างหลักประกันความปลอดภัย
ในการแจ+งข+อมูลหรือเบาะแสในการป6องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑. บูรณาการระหว.างหน.วยงานในการป6องกันและแก+ไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑ โครงการรับฟงความคิดเห็นเวทีประชาคม ระดับหมู.บ+าน และตําบล
๑.๒ จัดทําเวปไซต www.ponlocal.go.th เพื่อรองรับการแจ+งเหตุทุจริต และเชื่อมโยง
แลกเปลี่ ยนข+ อมู ล ข.า วสารด+ านการทุ จริ ต หรื อประพฤติ มิช อบในองคการบริ ห ารส. ว นตํ า บลปอน จากทุ ก
หน.วยงาน เพื่อนําไปประมวล วิเคราะห เพื่อใช+ในการป6องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๑.๓ จัดทําตู+รับฟงความคิดเห็นและแจ+งเหตุทุจริตตามหมู.บ+าน และบริเวณสํานักงาน
๑.๔ จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวร+องทุกขและศูนยดํารงธรรม
๑.๕ จัดอบรมให+ความเรื่อง พ.ร.บ.ข+อมูลข.าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ แก.ประชาชนและผู+เกี่ยวข+อง
๒. ส.งเสริมการมีส.วนร.วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ
๒.๑ จัดทําแผนงานควบคุมตรวจสอบภายใน
๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงคต+านการทุจริต
๒.๓ แต.งตั้งประชาชนร.วมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานต.าง ๆ ขององคการบริหาร
ส.วนตําบลปอน
๒.๔ สํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน+าที่ของบุคลากรองคการบริหารส.วน
ตําบลปอน
ยุทธศาสตร%ที่ ๓ เสริมสร/างความเข/มแข็งในการปองกันและแก/ไขป5ญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค%
มุ.งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ.วงดุลการใช+อํานาจให+เหมาะสม
ชั ด เจน และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ส. งเสริ ม การกระจายอํ า นาจสู. ร ะดั บ กอง สร+ า งกลไกความร. ว มมื อ ระหว. า ง
หน.วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให+มีศักยภาพในการป6องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก+ไข และ
พัฒนาข+อบัญญัติข+อบังคับที่เอื้อประโยชนต.อการทุจริตหรือเปนอุปสรรคต.อการป6องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให+มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑. พัฒนาระบบการตรวจสอบ ควบคุม และถ.วงดุลการใช+อํานาจให+เหมาะสม
๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อ จัดจ+าง
๑.๓ การเผยแพร.ข+อมูลข.าวสาร ราคากลาง ทางประกาศเสียงตามสาย วิทยุ และเวปไซต
๑.๔ ประกาศแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ+าง แผนการใช+จ.ายเงิน เผยแพร.ให+ประชาชนทราบ
๒. สร+างกลไกความร.วมมือระหว.างองคการบริหารส.วนตําบลปอน กับภาคเอกชน
๒.๑ จัดตั้งศูนยข+อมูลข.าวสาร
๒.๒ ดําเนินการเผยแพร.ข+อมูลข.าวสารผ.านวิทยุชุมชน

5
ยุทธศาสตร%ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ/าหน/าที่ของรัฐ ในการปองกันและแก/ไขป5ญหาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค%
มุ.งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ+าหน+าที่ของรัฐในการป6องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให+สัมฤทธิผลได+อย.างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก+ไขสภาพปญหาการทุจริตให+เปนระบบอย.าง
ต.อเนื่อง สร+างมาตรฐานทางวิชาชีพให+สามารถร.วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคส.วน
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ+าหน+าที่ของรัฐในการป6องกันและแก+ไขปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
๑.๑ การส.งบุคลากรเข+ารับการอบรม ประชุม และสัมมนา เรื่องที่เกี่ยวข+อง
๒. พัฒนาระบบกลไกการจัดการเรื่องร+องเรียน
๒.๑ การจัดให+มีช.องทางร+องเรียน แจ+งเบาะแส ความคิดเห็น หลากหลายช.องทาง
๒.๒ การจัดการเรื่องร+องเรียน และแจ+งผลการดําเนินงานให+ทราบ

6

แผนปฏิบัติการการป6องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปF
(๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องคการบริหารส.วนตําบลปอน
ยุทธศาสตร%ที่ ๑ เสริมสร/างจิตสํานึก ค(านิยมให/ทุกหน(วยงานขององค%การบริหารส(วนตําบลปอน
บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ
๑ .ส. ง เ ส ริ ม ก า ร
ปฏิ บั ติ งานและการ
ดํ าเนิ นชี วิ ตตามหลั ก
ปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง

ปFงบประมาณ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
1.1 อบรม ให+ ความรู+ ความเข+ าใจ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
แ ก. ผู+ บ ริ ห า ร เ จ+ า ห น+ า ที่ แ ล ะ
ประชาชน ให+ปฏิบัติงานและดําเนิน
ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง

๒. ส.งเสริ มให+ บุคลากร
ทุ ก ระดั บได+ เรี ย นรู+
และปฏิ บั ติ งานตาม
หลักธรรมาภิบาล

๒.๑ อบรม ให+ความรู+ ความเข+าใจ
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ จัดทําประกาศประมวล
จริยธรรมแก.บุคลากรทั้งฝbายประจํา
และฝbายการเมือง
๒.๓ จัดทําคู.มือจริยธรรม ข+อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข+อง
๒.๔ อบรม คุณธรรมจริยธรรมแก. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
บุคลากร

๓. ส. งเสริ มค. า นิ ย ม
การยกย. องและเชิ ดชู
ความดี ความซื่อสัตย
สุจริต

๓.๒ การคัดเลือกบุคลากรดีเด.น
เพื่อเปนการยกย.องเชิดชูเกียรติ
และเปนขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

-

-
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ยุทธศาสตร%ที่ 2 บูรณาการระหว(างหน(วยงานในการปองกันและแก/ไขป5ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ
๑.บูรณาการระหว.าง
หน. วยงานใ น ก า ร
ป6 อ งกั น และแก+ ไ ข
ป ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ

๒.ส.งเสริมการมีส.วน
ร.วมของภาค
ประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปFงบประมาณ
25๖๐ 25๖๑ 25๖๒ 25๖๓ 25๖๔
20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐

๑.๑ โครงการรับฟงความคิดเห็น
เวทีประชาคม ระดับหมู.บ+าน และ
ตําบล
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑.๒ จัดทําเวปไซต
www.ponlocal.go.th เพื่อรองรับ
การแจ+งเหตุทุจริต และเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข+อมูลข.าวสารด+านการ
ทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน
องคการบริหารส.วนตําบลปอน จาก
ทุกหน.วยงาน เพื่อนําไปประมวล
วิเคราะห เพื่อใช+ในการป6องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๑.๓ จัดทําตู+รับฟงความคิดเห็น
และแจ+งเหตุทุจริตตามหมู.บ+าน และ
บริเวณสํานักงาน
๑.๔ จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวร+องทุกข
และศูนยดํารงธรรม
๑.๕ จัดอบรมให+ความเรื่อง พ.ร.บ. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
ข+อมูลข.าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ แก.
ประชาชนและผู+เกี่ยวข+อง
๒.๑ จัดทําแผนงานควบคุม
ตรวจสอบภายใน
๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงคต+านการ
ทุจริต
๒.๓ แต.งตั้งประชาชนร.วมเปน
คณะกรรมการในการดําเนินงาน
ต.าง ๆ ขององคการบริหารส.วน
ตําบลปอน
๒.๔ สํารวจความคิดเห็น ความพึง
พอใจในการปฏิบัติหน+าที่ของ
บุคลากรองคการบริหารส.วนตําบล
ปอน

-

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ยุทธศาสตร%ที่ ๓ เสริมสร/างความเข/มแข็งในการปองกันและแก/ไขป5ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ
๑ . พั ฒ น า ร ะ บ บ
ตรวจสอบ ควบคุมและ
ถ.วงดุลการใช+อํานาจให+
เหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๖๐
๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงใน
การจัดซื้อ จัดจ+าง
๑.๓ การเผยแพร.ข+อมูลข.าวสาร
ราคากลาง ทางประกาศเสียงตาม
สาย วิทยุ และเวปไซต
๑.๔ ประกาศแผนการดําเนินการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ+ า ง แผนการใช+ จ. า ยเงิ น
เผยแพร.ให+ประชาชนทราบ

๒. สร+ า งกลไกความ ๒.๑ จัดตั้งศูนยข+อมูลข.าวสาร
ร.วมมือระหว.างองคการ ๒.๒ ดํ า เนิ น การเผยแพร. ข+อมู ล
บริหารส.วนตําบลปอน ข.าวสารผ.านวิทยุชุมชน
กับภาคเอกชน

-

ปFงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ยุทธศาสตร%ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ/าหน/าที่ของรัฐในการปองกันและแก/ไขป5ญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
๑.พัฒนาสมรรถนะและ ๑.๑ การส.งบุคลากรเข+ารับการ
ขี ดคว ามสามารถ อบรม ประชุม และสัมมนา เรื่องที่
เจ+ าหน+ าที่ รั ฐในการ เกี่ยวข+อง
ป6 องกั นและแก+ ไข
ปญหาการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบ
๒.พั ฒนาระบบกลไก ๒.๑ การจัดให+มีช.องทางร+องเรียน
ก า ร จั ด ก า ร เ รื่ อ ง แจ+งเบาะแส ความคิดเห็น
ร+องเรียน
หลากหลายช.องทาง
๒.๒ การจัดการเรื่องร+องเรียน และ
แจ+งผลการดําเนินงานให+ทราบ

ปFงบประมาณ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

