ประกาศเทศบาลตําบลยางฮอม
เรื่อง แผนปฏิบัติการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
************************
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอโดยใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูปประเทศดานตางๆ นั้น
ดังนั้น เพื่อใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลยางฮอม ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ปอ งกั นและปราบปรามการทุ จริ ต ทั้ง นี้ไดมุ งเนนให ก ารดําเนินการปอ งกั นและปราบปรามการทุ จริ ตของ
เทศบาลตําบลยางฮอม เปนไปอยางตอเนื่อง สร างระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค
และปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
เทศบาลตําบลยางฮอม จึ งจัดทําแผนปฏิบัติการดานการป องกันปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายอําโพน อโนราช)
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม

แผนปฏิบัติการดานการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

สวนที่ 1
บทนํา
1.การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้ความ
เสี่ ย งของการทุ จ ริ ต ที่ มี อ ยู ใ นองค ก รโดยประเมิ น โอกาสของการทุ จ ริ ต ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตลอดจนบุ ค คล
หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตทีม่ อี ยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ซึ่งการทุจริตระดับทองถิ่นมีปจจัยมาจากการกระจายอํานาจ
สู อ งคก รปกครองส วนท อ งถิ่น ซึ่ ง เป า หมายแท จ ริ ง ของการกระจายอํ านาจนี้เ พื่ อ ให ส ามารถดําเนินการ
ตอบสนองการใหบริการตางๆในพื้นที่โดยไมตองรอจากสวนกลางเพียงฝายเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภาครัฐ แตจากแนวทางในการปฏิบัติทําใหแนวโนมการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน
โดยลักษณะการทุจริตมีอาจเกิดจากดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานระเบียบกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติ
ดานคุณธรรมจริยธรรม ไมส ามารรถปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ การตรวจสอบที่ ไม คลอบคลุมหรือ ขาด
ประสิทธิภาพ หรือแมแตการใชอิทธิพลในทองถิ่นรูปแบบตางๆ
ดังนั้น จึงตองวิเคราะหถึงสาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกร ซึ่งมีหัวขอดังนี้
1.จุดแข็ง เชน ระเบียบกฎหมาย กฎเกณฑ การตรวจสอบ การควบคุมและการกํากับดูแล
กลไกการตรวจสอบความโปรงใส
2.จุดออน เชน ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ใชเปนตัวกํากับในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ
และการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ แนวความคิดและวิถี คานิยม หรือวัฒนธรรมในการทํางานหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในองคกร
3.ความเสี่ยง เชน แรงจูงใจในการกระทํา โอกาสที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง พฤติกรรมที่อาจ
เอื้ออํานวยในการดําเนินการของบุคคลในองคกรและนอกองคกร
4.ปญหาอุปสรรค เชน การผูกขาด อิทธิพล การขัดขวางการปฏิบัตหิ นาที่ คานิยมทีผ่ ิดๆ
5.อื่นๆ ที่เปนปจจัยรวมที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอและการนําไปสูการทุจริตในองคกร
2.หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวน
รวมในการตัดสินใจแก ไขป ญหาในระดับพื้ นที่ส วนการกํ ากับ ดูแลองคกรปกครองสวนทอ งถิ่น จะทําไดเท า
ที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และตองเป นไปเพื่ อคุมครองประโยชนของประชาชนในทอ งถิ่นหรื อ
ประโยชนสุขของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดให
การบริ ห ารราชการซึ่ ง รวมทั้ ง ราชการบริ ห ารส ว นท อ งถิ่น ต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน จะเห็นไดวาการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ และแกไขปญหา
ในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ

ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และปญหาการ
กํากับดูแลโดยองคกรที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งไดมีสวนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง คณะผูบริหาร
หรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนมีพฤติการณสอไปในทางที่เอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวก
พองโดยไมชอบมีก ารกระทําในลักษะที่เปนการขัดกันแห งผลประโยชน ฝ าฝนหรื อไมป ฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่นใหกับหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานการตรวจสอบการ
ทํ า งานขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ นซึ่ ง บุ ค คลที่ มี ส ว นสํ า คัญ ที่ จ ะทํ าให อ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น
ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกรซึ่งประกอบดวย สมาชิกสภา
คณะผูบ ริหาร ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนท องถิ่นทุ กๆตําแหนง จะตองมี
จิตสํานึก คานิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลัก คุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใชกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับฯ ในการบริหารหรือ การปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอื่นและ
ประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไววางใจ ศรัทธาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางแนนอน เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จั งหวัดเชียงราย ซึ่ งเป นองคก รปกครองส วนทอ งถิ่นหนึ่ง ที่จ ะเป นตัวชวยสร างภาพลัก ษณ
ในดานการปองกันการทุจริต เพื่อขยายผลไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ไดเขารวมการเปนเครือขาย
ในดานการปองกั นการทุจริ ตแลวก็ทําใหทุกองคกรปกครองส วนทอ งถิ่นไดยึดหลักการบริ หารงานและการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง
3.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1.เพื่อสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยม ใหแกบุคลากรของเทศบาลตําบลยางฮอม
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
2.เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงานเทศบาลตําบลยางฮอม กับทุกภาคสวนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
3.เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลยางฮอม ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.เปาหมาย
1.ขาราชการทั้ง ฝายการเมือง และฝายประจําของเทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล
จัง หวัดเชียงราย ตลอดจนประชาชน มีจิ ตสํานึก ในเรื่อ งของความซื่อ สั ตย สุ จริ ต โปร งใส เป นธรรมไม ใช
ตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝาย

2.เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถ
ปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง
3.หนวยงานสามารถประสานความรวมมือ ในองคก รและภายนอกองคก รในการป องกั น
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สามารถพัฒนาระบบและกลไก
ในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม
5.เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัตหิ นาที่
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
6.ประโยชนของการจัดทําแผน
1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาล
ตําบลยางฮอม มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย สุจริตปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
2.ประชาชนมี จิ ต สํ า นึ ก ในการเห็ น ประโยชน ข องชุ ม ชนและเฝ า ระวั ง การทุ จ ริ ต ของ
เทศบาลตํ า บลยางฮอม มี ร ะบบการควบคุ ม และตรวจสอบการปฏิ บั ติง าน เพื่ อ ให ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว
4.พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต
5.เทศบาลตําบลยางฮอม ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนในการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการดานการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร 1 : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานความโปรงใส :มิติที่ 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสราวงความโปรงใส
แผนงาน : สงเสริมใหเจาหนาที่ทองถิ่นมีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ดําเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
มาตรการ
6
12
ปงบประมาณพ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด

เดือน เดือน

1.การสรางจิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

1.รณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและความโปรงใส
2.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีความสุข “คายธรรมะพลิกชีวิต”
3.การยกยองเชิดชูเกียรติเจาหนาที่ทองถิ่นที่ประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีทั้งในระดับองคกรและระดับอําเภอหรือ
จังหวัด
4.การมีสวนรวมของผูบริหารทองถิ่นในกิจกรรมดานตางๆ
เชนการปองกันการปราบปรามการทุจริต ดานการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ดานการทําตัวเปนแบบอยางที่ดี การ
เปนประธาน/ที่ปรึกษา/คณะทํางาน การเปดรับฟงความ
คิดเห็นจากทุภาคสวนเปนตน
5.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล
ตําบลยางฮอม
6โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดานกฎหมายสําหรับคณะ
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม

เปาหมายปงบประมาณ
2562



รอยละของเจาหนาที่ทองถิ่นไดรับขอมูลขาวสาร
ครบถวน

ไมนอยกวารอยละ 75



รอยละของเจาหนาที่ทองถิ่นเขารวมประชุม/
ฝกอบรม/บรรยายธรรม
เจาหนาที่ไดรับการคัดเลือกผลงาน,การเชิดชู
เกรียติในระดับองคกรหรือจังหวัด

ไมนอยกวารอยละ 75

ผูบริหารเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่มีบทบาท
ในการสงเสริมความโปรงใสในองคกร

ไมนอยกวารอยละ 70

รอยละของเจาหนาที่ทองถิ่นเขารวมประชุม/
ฝกอบรม
รอยละของเจาหนาที่ทองถิ่นเขารวมประชุม/
ฝกอบรม

ไมนอยกวารอยละ 75







ไมนอยกวารอยละ 5

ไมนอยกวารอยละ 80

มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ
ปงบประมาณพ.ศ. 2562

ดําเนินการ
6
12
เดือน เดือน

ตัวชี้วัด

เปาหมายปงบประมาณ
2562

ไมนอยกวารอยละ 75
 รอยละของเจาหนาที่ทองถิ่นเขารวมประชุม/
1.โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80

รอยละของเจาหนาที่ทองถิ่นและประชาชนเขา
2.โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการทองเที่ยวเชิง
รวมประชุม/ฝกอบรม
เกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ตําบลยางฮอม และพื้นที่ใกลเคียง
ยุทธศาสตร 2 : การบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 2 ดานการเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกรและการมีสวนรวม
แผนงาน : การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตางๆที่อาจเปนภัยตอการกาวสู ประเทศไทยใสสะอาด เพื่อปลูกฝงใหเจาหนาที่ทองถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม
ดําเนินการ
เปาหมายปงบประมาณ
กิจกรรม/โครงการ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
6
12
2562
ปงบประมาณพ.ศ. 2562

2.สงเสริมการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เดือน เดือน

1.เสริมสรางกระบวนการมีสวน 1.โครงการอบรมสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหแก
รวมและความเขมแข็งของภาค คณะกรรมการหมูบา นและประชาชนตําบลยางฮอม
ประชาชน
2.โครงการอบรมใหความรูการขออนุญาตตาม
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
3.โครงการอบรมใหความรูเพื่อเสริมสรางพลเมืองดี วิถี
ประชาธิปไตย
2.ประชาสัมพันธตอตานการ
ทุจริตของหนวยงานภาครัฐ





1.โครงการเทศบาลตําบลยางฮอมยิ้มบริการประชาชน
เคลื่อนที่



2.โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน



3.โครงการทองถิ่นรักการอาน



ประชาชนเขารวมประชุม/ฝกอบรม/เห็น
ความสําคัญตามภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ประชาชนเขารวมฝกอบรม/เห็นความสําคัญ
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชาชนเขารวมประชุม/ฝกอบรม/เห็น
ความสําคัญตามภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ประชาชนไดรับการบริการตามภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไมนอยกวารอยละ 75

ประชาชนไดรับการบริการตามภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชาชนไดรับการบริการตามภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไมนอยกวารอยละ 90

ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 75

ไมนอยกวารอยละ 70

ไมนอยกวารอยละ 70

มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ
ปงบประมาณพ.ศ. 2562

ดําเนินการ
6
12
เดือน เดือน

ตัวชี้วัด

3.การสงเสริมและสนับสนุน
1.ประชาสัมพันธความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและ 
จํานวนการประชาสัมพันธไมนอยกวา
การมีสวนรวมของภาค
ปราบปรามการทุจริต การสรางมาตรฐานความโปรงใสเชน
4 ชองทาง
ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ กฎหมาย/ระเบียบขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติขอมูลขาวสารให
ในการติดตามตรวจสอบการ
เจาหนาที่ทองถิ่น
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

จํานวนแผนควบคุมภายในและแผนการ
3.การมีระบบควบคุมและ
1.การจัดทําแผนควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร 3 : การเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 3 ดานการใชดุลยพินิจ
แผนงาน: การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกิดขึน้ แลวหรือกําลังเกิดขึ้น วัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดําเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
6
12
ปงบประมาณพ.ศ. 2562
เดือน เดือน

1.การลดการใชดุลพินิจของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
2.การจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ที่เกิดการทุจริต

3.ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน

1.จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานแผนงาน งบประมาณ
และ บุคลากร
1.จัดอบรมหรือสงบุคลกรเขารับการอบรม
เพื่อเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ
2.โครงการอบรมพัฒนาศักยาภาพดานกฎหมายสําหรับ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม
1.จัดทํารายงานผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นกับมาตรฐาน
ความโปรงใส




มีกระบวนการตามภารกิจหลักของหนวยงานที่
ผูบริหารใหความเห็นชอบ
รอยละของผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

เปาหมายปงบประมาณ
2562
ไมนอยกวา 4 ชองทาง

ไมนอยกวา 2 ครั้ง/ป

เปาหมายปงบประมาณ
2562
ไมนอยกวา 2 เรื่อง
ไมนอยกวารอยละ 75



รอยละของผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ไมนอยกวารอยละ 75



รายงานผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
กับมาตรฐานความโปรงใส

ไมนอยกวา 1 รายงาน

ยุทธศาสตร 4: พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐใหเจาหนาที่ทองถิน่ ปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม และเพื่อปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ดําเนินการ
เปาหมายปงบประมาณ
กิจกรรม/โครงการ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
6
12
2562
ปงบประมาณพ.ศ. 2562
เดือน เดือน

1. พัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานใหมีความรู ในการ
ปฏิบัติตรวจสอบ ดําเนินการ
ดานวินัย หรือการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
2.การมีระบบกลไกการจัดการ
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

1.1การสงขาราชการและเจาหนาที่เขารวมการประชุม
อบรมสัมมานาที่เกี่ยวของกับ
1.1.1 ดานการปองกันและการปราบปรามการทุจริต
1.1.2 ดานทรัพยากรบุคคล
1.1.3 ดานการเงิน
1.1.4 ดานการตรวจสอบภายใน
1. จัดทําหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข



จํานวนดานที่เจาหนาที่ทองถิ่นไดรับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพิ่มขึ้น

ไมนอยกวา 3 ดาน



มีหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข

อยางนอย 3 เรื่อง

2.ประชาสัมพันธชองทางรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ
คิดเห็น/เบาะแสการทุจริต
- ตูรับขอรองเรียน
- จัดสงขอรองเรียนทางไปรษณีย
- ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลยางฮอม
- เว็บไซต www.yanghom.go.th



จํานวนชองทางการรับฟงขอรองเรียนและการ
แจงเบาะแสการทุจริต

4 ชองทาง

