แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒ นา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน ได้ ทวีความรุน แรงขึ้น อย่างต่ อ เนื่อ ง ทาให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่ง เป็น หน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อ นประเทศไทยให้มีค วามเจริญก้าวหน้าสามารถแข่ง ขัน กับต่ างประเทศได้ อ ย่างทัด เทียมนานา
อารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุง ระบบ
การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ ไปพร้อ มๆกัน โดยการปลูก ฝัง ความซื่อ สัต ย์สุจริต รับผิด ชอบมีวินัย
ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ หรือ คสช. ได้ มีคาสั่ง ที่ 69/2557 เรื่อ ง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่ง เสริม
การมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อ สกัด กั้น เพื่อ มิให้เ กิด การทุจริต ได้ เพื่อ ให้ก าร
ดาเนินงานดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึง ได้ จัด ทา
แผนปฏิบัติ ก ารป้อ งกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิช อบ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือ ปฏิบัติ
ตาม คาสั่ง 69/2557 เรื่อ ง มาตรการป้อ งกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติ มิช อบ ซึ่ง เป็น นโยบาย
ระดับชาติ ด้วย

สำนักงำนปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์

สารบัญ
หน้า
คานา

-

สารบัญ

-

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
- หลักการและเหตุผล
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
แยกตาม 4 มิติ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ”
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน”
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
ตารางแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์

๑

4

12

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจาปี พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ แยกตาม 4 มิติ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์

ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อ งมาตรการป้อ งกัน และแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อ สกัด กั้น มิให้เ กิด
การทุจริตประพฤติ มิช อบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จัน ทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้ แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีก ารบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ในการป้อ งกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึง ได้
จัด ทาแผน/แนวทางการป้อ งกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติ มิช อบภาครัฐ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ และเพื่อให้ทุก ส่วนราชการในองค์ก ารบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส์
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่ง ใส จัด ระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ต าม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เ กิด ความโปร่ง ใส
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูก จิต ส านึก ค่านิยมของสัง คมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้ านการทุจริต ประพฤติ มิช อบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง เป็น เรื่อ งที่ส อดคล้อ งกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254๖
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อ ให้ อ งค์ ก ารบริ หารส่วนต าบลหนองหงส์ ใช้เ ป็น กรอบและแนวทางในการขับเคลื่อ น
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ปฏิบัติ ร าชการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี

3. เพื่อ ส่ง เสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติ ด ตามตรวจสอบ การทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและการตรวจสอบการทุจริต และประพฤติ มิ
ชอบในภาครัฐให้มีความแข็งแรง
4. เพื่อให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เ กิด การทุจริต หรือ การปฏิบัติ หน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
5. เพื่อ ให้ทุก ภาคส่วนรู้เ ท่ากัน ร่วมคิด การป้อ งกัน การทุจริต โดยมีก ารพัฒ นาศัก ยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสานึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่ง หน้าที่ไปในทางที่มิช อบทุก
ฝ่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ มีระบบการปฏิบัติ ง านที่ส ามารถป้อ งกัน ปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของทางราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีก ารทุจริต และประพฤติ มิ
ชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือ ในองค์ก รและภายนอกองค์ก รในการป้อ งกัน และ
ปรามปรามการทุจริตภาครัฐ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
5. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์สามารถพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้อ งกัน และ
ปรามปรามการทุจริต
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ มีจิตสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อ ประชาชนมีความซื่อ สัต ย์ สุจริต ปฏิบัติ ง าน
ด้วยความโปร่งใส
2. ประชาชนมีจิต ส านึก ในการเห็น ประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวัง การทุจริต ของ องค์ก าร
บริหารส่วนตาบลหนองหงส์

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้ วยความรวดเร็ว
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
6. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนใน
การป้องกันการทุจริต
วิสัยทัศน์
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตาบลน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน ”
พันธกิจ (Mission)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ชุมชน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
ให้หลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง(Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริต ถูก ยับยั้ง อย่างเท่าทัน ด้ วยนวัต กรรมกลไกป้อ งกัน การทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริต และการบัง คับใช้ก ฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็น ธรรม และได้ รับ
ความร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์

กรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ได้ ต ระหนัก ถึง การปฏิบัติ ร าชการให้เ กิด ประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่น กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่น ต้ อ ง
ดาเนินการตามหลักการที่กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้กาหนดไว้ด้วย
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีก าว่าด้ วยหลัก เกณฑ์ก ารบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น เพื่อ บรรลุเ ป้าหมายในการ
ทาให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามแต่ ล ะภารกิจต้ อ ง
เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสิบการดาเนินการได้ ทุก ขั้น ตอน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากการดาเนินการตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน


การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัด ทาแผนพัฒ นา การจัด ทา
งบประมาณการจัด ซื้อ จัด จ้าง การตรวจสอบ การประเมิน ผลการปฏิ บัติ ง าน ตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด


การเปิด เผยข้อ มูล ข่าวสารที่ส าคัญและเป็น ประโยชน์ต่ อ ประชาชนจะได้ เ ข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบ โดยความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนิน งาน การงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ


หากพิจารณาถึงสิ่งมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ใช้อ านาจหน้าที่ของตน
ไปในทางที่มิชอบประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ
1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติร าชการด้ วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้อ งถิ่น เป็น ที่ตั้ ง ความมีจิต ส านึก และ
ตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อ ตาล่อ ใจมากมายขนาดไหน
ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนทางานในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ หลงใหลใช้อานาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้

ตัวเองในทางตรงกันข้าม หากจิตสานึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมีปัจจัย
ภายนอกที่จะกล่าวต่อไป จะยิ่งมีส่วนชักนาให้มีการใช้อานาจหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ ไม่บังควร
2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้ รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่ อ การ
ทาให้ถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากใช้อานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกั บคนที่
มีความบกพร่องในเรื่องจิตสานึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา คาว่า “โดยทุจริต ”
มีความหมายเดียวกันกับคาว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ” จึงไม่ใช่วิสัยของคนทางาน
เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่น จะเป็น ปัจจัยอีก ประการหนึ่ง
ที่เป็นเหตุชักนาให้คนของรัฐใช้อานาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ

“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ” สาหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปปฏิบัติ ประกอบด้ วยสาระส าคัญ
2 ส่วน คือ
ส่ว นที่ 1 ก าหนดขึ้น เพื่อ แก้ปัญหาการทุจริต ที่เ กิด จากปัจจัยภายใน ด้ วยการปลูก และปลุก
จิต ส านึก และมีค วามตระหนัก ในการปฏิบัติ หน้าที่ร าชการด้ วยความซื่อ สัต ย์ สุจริต มีจริยธรรม การคานึง ถึง
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้นากลุ่มประชาชนและเด็ ก มารวมไว้ในส่วนนี้ด้ วย เนื่อ งจากเป็น การ
ดาเนินการตามประมวลจริยธรรมขององค์ ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในส่วนที่ว่าด้ วยมาตรฐานจริยธรรมอัน เป็น
ค่านิยมหลัก ได้กาหนดไว้ประการหนึ่ง คือ “การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติ ต นเป็น พลเมือ งที่ดี
ร่วมกัน พัฒ นาชุมชนให้น่าอยู่คู่ คุ ณ ธรรมและดู แลสภาพสิ่ง แวดล้อ ม” ซึ่ง ได้ ก าหนดให้เ ป็น มิติ ที่ 1 และมีความ
ตระหนักในการความสาคัญกับการดาเนินการให้มีการบริหารราชการที่โ ปร่ง ใส สามารถตรวจสอบได้ ทุก ขั้น ตอน
และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กาหนดไว้ในมิติที่ 1
ส่วนที่ 2 กาหนดขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้ความส าคัญ
กับการดาเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทุก ขั้น ตอน และคานึ ง ถึง การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ได้กาหนดไว้ในมิติที่ 2 – มิติที่ 4 มีสาระสาคัญ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต (มิติที่ 1)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิต ส านึก และค่านิยม ให้ทุก หน่วยงานขององค์ก ารบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกัน แก้ไขและรับผิด ชอบต่ อ ปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์
ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็น กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒ นา ตลอดจน
เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินการ ประกอบด้วย
1.1 การสร้างจิต ส านึก และความตระหนัก แก่ บุ ค ลากรทั้ง ข้าราชการเมื องฝ่ ายบริห าร
ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1.1 สร้างจิต ส านึก และความตระหนั ก ในการปฏิบัติ ร าชการตามอ านาจหน้าที่ใ ห้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1.1.3 สร้ างจิต ส านึก และความตระหนั ก ที่จะไม่ก ระทาการอัน เป็น การขัด กัน แห่ ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลัก ษณะ
ดังนี้
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (มิติที่ 2)
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีด ความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้อ งกัน และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่ อ เนื่อ ง สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์ กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินการ ประกอบด้วย
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อ ง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
2.2.2 สร้างความโปร่ง ใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัด หาพัส ดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เ กี่ยวข้อ ง
อย่างเคร่งครัด
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อ ให้เ กิด ความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพิ นิจ และใช้อานาจหน้าที่ใ ห้เ ป็น ไปตามหลัก การบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี โดยดาเนินการให้กิจการ ดังนี้
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้น ตอนและระยะเวลาการด าเนิน การเกี่ยวกับการบริก าร
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อ งในแต่ ล ะขั้น ตอน เปิด เผย ณ ที่ทาการ และในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ ร าชการ
แทน หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินการ การประพฤติป ฏิบัติต นให้เ ป็น ที่
ประจักษ์ ในลักษณะดังต่อไปนี้

2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
2.4.3 ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มาตรการจัด การในกรณีได้ท ราบ หรือ รับ แจ้ง หรื อตรวจสอบพบการทุจ ริต โดย
ดาเนินการให้ดังนี้
2.5.1 ดาเนิน การให้มีข้อ ตกลงระหว่างบุคคลในองค์ก รได้ ปฏิบัติ หน้าที่ร าชการด้ วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จัง หวัด อ าเภอที่ได้ ด าเนิน การตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5.3 ดาเนินการให้มีเ จ้าหน้าที่ที่รับผิด ชอบด าเนิน การให้เ ป็น ไปตามกฎหมาย กรณี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (มิติที่ 3)
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต หรือ ประพฤติ มิช อบในองค์ก ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เ สริมสร้างและพัฒ นา
เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง การสร้างหลัก ประกัน ความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินการ ประกอบด้วย
3.1 จั ด ให้ มีแ ละเผยแพร่ ข้ อ มูลขาวสารในช่ องทางที่เ ป็น การอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่ น ได้ทุก
ขั้นตอน โดย
3.1.1 จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้ว ยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

3.1.2 มี ก ารเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่า วสารเกี่ ยวกั บการบริห ารงานบุ คคล การบริห าร
งบประมาณ การเงิน การ จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติ ง าน เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ต้ อ งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้
3.1.3 มีก ารปิด ประกาศ เผยแพร่ ข้อ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบั ติ ร าชการที่เ ป็ น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดย
3.2.1 มีก ระบวนการรับฟัง ความคิด เห็น ของประชาชน ในการด าเนิน กิจการ ตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผ ลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือ แจ้ง เป็น ลายลัก ษณ์ อัก ษรให้ประชาชนผู้ร้อ งเรียน/ร้อ งทุก ข์ ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้ รับเรื่อ ง
ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัด เจน
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติ ข้อ บัง คับที่
เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินการ ประกอบด้วย
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กาหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้มี
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดู แล
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัด ทาแผนการ
ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติ ด ตามการปฏิบัติ ต ามแผนการปรับปรุง ควบคุมภายในให้ผู้
กากับดูแล
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริห ารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้มี
4.2.1 ส่ง เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดู แลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดู แลการบริหารงบประมาณ
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติ ง านของฝ่ าย
บริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

4.4 เสริม พลัง การมีส่ว นร่ว มของชุม ชน (Community) และบูร ณาการทุก ภาคส่ว นเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนการป้องกันการทุจริต เป็นแผนที่ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่มีปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ได้พิจารณากาหนดให้มีการเพิ่มเติมตามเหมาะสมขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่น ามาพิจารณาบรรจุไว้ ในแผนปฏิบั ติ ก ารองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาและสาระสาคัญที่ส อดคล้อ งกับยุทธศาสตร์ช าติ ว่า
ห้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
1. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมือ งในการต่ อ ต้ านการทุจริต ของผู้บริหารองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิต ส านึก และความตระหนัก ใน
การปฏิบัติ หน้าที่ร าชการให้บัง เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้อ งถิ่น ปราศจากการก่อ ให้เ กิด ข้อ สงสัยในการ
ประพฤติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพื่อให้การบริหารราชการาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒ นธรรม
ท้องถิ่น

5. เพื่ อ เสริ มสร้ า งและปรับ ปรุ ง กลไกในการตรวจสอบองค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

การดาเนินตามนโยบายของฝ่ายบริหารให้บรรลุผ ลเป็น รูป ธรรมและซึ่ง เป็น การสอดรับกับการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแต่ละมิติที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย 4 มิติ คือ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ที่

รายละเอียด
การจัดทาแผน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

1.1.1 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น

1.1.1(1) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมคณะ
ผู้บริหารสมาชิก อบต.และ
พนักงานส่วนตาบล

50,000

งานบริหาร
งานทั่วไป
สานักงาน
ปลัด

2

1.1.2 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม

1.1.2(1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบตั ิงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองหงส์”

-

3

1.1.3 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักที่จะไม่
กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน

1.1.3(1) กิจกรรมให้ความรู้
“เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหงส์

-

งาน
กฎหมาย
และคดี
สานักงาน
ปลัด
งาน
กฎหมาย
และคดี
สานักงาน
ปลัด

1

ภารกิจตามมิติ

1.1 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ)
ที่

ภารกิจตามมิติ

4

5

6

7

1.2 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

รายละเอียด
การจัดทาแผน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
1.1.3(2) มาตรการ “จั ด ท า
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน”

1.2.1 สร้างจิตสานึกและ 1.2.1 (1) มาตรการ
ความตระหนักในการ
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
ต่อต้านการทุจริต
การต่อต้านการทุจริต”

1.2.2 สร้างจิตสานึกและ 1.2.2(1) โครงการปลูกต้นไม้
ความตระหนักในการ
และบารุงรักษาในพื้นที่
รักษาประโยชน์สาธารณะ สาธารณะ

1.2.2(2) โครงการรักน้า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน

งบประมาณ
(บาท)
-

-

25,000

25,000

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
กฎหมาย
และคดี
สานักงาน
ปลัด
งาน
กฎหมาย
และคดี
สานักงาน
ปลัด
งาน
ส่งเสริม
การเกษตร
สานักงาน
ปลัด
งาน
ส่งเสริม
การเกษตร
สานักงาน
ปลัด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ)
ที่

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
1.2.2(3) โครงการสร้างและ
ปรับปรุงสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจในเขตชุมชน

งบประมาณ
(บาท)

9

1.2.2(4) โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขต
ชุมชน

500,000

10

1.2.2(5) โครงการลดและ
แยกขยะมูลฝอยในชุม ชน

30,000

1.2.3(1) โครงการส่งเสริม
การใช้ชีวิตตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง(ปลูกพืชใช้น้าน้อย)

50,000

8

11

1.2.3 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

500,000

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
ส่งเสริม
การเกษตร
สานักงาน
ปลัด
งาน
ส่งเสริม
การเกษตร
สานักงาน
ปลัด
งาน
วางแผน
สถิติฯ
สานักงาน
ปลัด
งาน
ส่งเสริม
การเกษตร
สานักงาน
ปลัด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ)
ที่

ภารกิจตามมิติ

12 1.3 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

13

14

15

รายละเอียด
การจัดทาแผน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
1.3.1 สร้างจิตสานึกและ 1.3.1(1) โครงการปลูกฝัง
ความตระหนักในความ
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก
ซื่อสัตย์สุจริต
ในศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ
(บาท)

1.3.2 สร้างจิตสานึกและ 1.3.2(1) โครงการอบรม
ความตระหนักในการ
จริยธรรมและคุณธรรมให้เด็ก
ต่อต้านการทุจริต
เยาวชนและประชาชน
(ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
1.3.3 สร้างจิตสานึกและ 1.3.3(1) โครงการส่งเสริม
ความตระหนักให้มีจิต
การเรียนรู้และมีจิตสานึกการ
สาธารณะ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
1.3.3(2) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและ
เยาวชนในการปลูกฝังหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

50,000

37,500

150 ,000

150 ,000

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
การศึกษา
สวัสดิการ
สังคมฯ
สานักงาน
ปลัด
งาน
การศึกษา
สานักงาน
ปลัด
งาน
การศึกษา
สานักงาน
ปลัด
งาน
การศึกษา
สานักงาน
ปลัด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ)
ที่

16

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
1.3.3(3) โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และมีจิตสานึกการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชน
และประชาชน

งบประมาณ
(บาท)
150 ,000

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
การศึกษา
สานักงาน
ปลัด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ที่

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2.1(1) กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)

1

2.1 แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร

2.1.1 แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

2

๒.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

2.2.1 สร้างความโปร่งใส 2.2.1(1) มาตรการการสร้าง
ในการบริหารงานบุคคล ความโปร่งใสในการ
ให้เป็นไปตามหลัก
บริหารงานบุคคล
คุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้า ย
โอน เลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน

-

2.2.1(2) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงิ นเดือน”

-

3

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
กฎหมาย
และคดี
สานักงาน
ปลัด
งานบริหาร
งานทั่วไป
สานักงาน
ปลัด

งานบริหาร
งานทั่วไป
สานักงาน
ปลัด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ)
ที่

4

5

6

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2.2.2 สร้างความโปร่งใส 2.2.2(1) กิจกรรม “ควบคุม
ในการบริหารการเงิน
การเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณ การจัดหา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
พัสดุ การใช้ประโยชน์ใ น รายจ่ายประจาปี”
ทรัพย์สินของทางราชการ
โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
2.2.2(2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
2.2.3 สร้างความโปร่งใส 2.2.3(1) โครงการเผยแพร่
ในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
สาธารณะ/บริการ
จัดจ้าง
ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ

งบประมาณ
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
การเงิน
และบัญชี
กองคลัง

-

งานพัสดุ
กองคลัง

-

งานพัสดุ
กองคลัง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ)
ที่

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน

7

8

9

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

2.3.1 มีการจัดทา
แผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
เปิดเผย ณ ที่ทาการและ
ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2.2.3(2) โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองหงส์

งบประมาณ
(บาท)
-

2.3.1(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

-

2.3.1(2) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ
.

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
วางแผน
สถิติฯ
สานักงาน
ปลัด
ทุกกอง/
สานัก

ทุกกอง/
สานัก

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ)
ที่

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2.3.2(1) มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ

งบประมาณ
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทุกกอง/
สานัก

10

2.3.2 มีการกระจาย
อานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต
อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดาเนินการ
อื่นใดของผู้มีอานาจใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

11 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม

2.4.1(1) กิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์

-

งานบริหาร
งานทั่วไป
สานักงาน
ปลัด

12

2.4.2 ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น

2.4.2(1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคณ
ุ แก่
คณะกรรมการชุมชน
(คณะกรรมการแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหงส์

-

งาน
วางแผน
สถิติฯ
สานักงาน
ปลัด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ)
ที่

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน

13

2.4.3 ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลทีด่ ารงตน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

14 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

2.5.1 ดาเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบัตหิ น้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคูณธรรม
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

15

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
(บาท)

2.5.1(1) มาตรการ “จัดทา
ข้อตกลงการปฎิบัติราชการ”

-

ทุกกอง/
สานัก

2.5.1(2) กิจกรรม “การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หงส์

-

ทุกกอง/
สานัก

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
ส่งเสริม
การเกษตร
สานักงาน
ปลัด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ)
ที่

16

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน
2.5.2 มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อาเภอที่
ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17

18

2.5.3 ดาเนิ นการให้มี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2.5.2(1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองหงส์

งบประมาณ
(บาท)

2.5.2(2) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ
2.5.3(1) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน

-

ทุกกอง/
สานัก

-

งาน
กฎหมาย
และคดี
สานักงาน
ปลัด

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทุกกอง/
สานัก

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ)
ที่

19

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ หน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
(บาท)
ที่
2561
รับผิดชอบ
2.5.3(2) มาตรการ
งาน
“ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
กฎหมาย
ร้องเรียน กรณีมี
.
และคดี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
สานักงาน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ปลัด
บริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ว่า
ทุจริตและปฏิบตั ิราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ”

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ที่

1

2

3

ภารกิจตามมิติ

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

รายละเอียด
การจัดทาแผน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
3.1.1(1) มาตรการ
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหงส์ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

งบประมาณ
(บาท)

3.1.1(2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองหงส์

-

3.1.2 มีการเผยแพร่
3.1.3(1) โครงการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ประชาสัมพันธ์อินเตอร์เน็ต
การบริหารงานบุคคล
ตาบล
การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การคานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์

-

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักงาน
ปลัด

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักงาน
ปลัด
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักงาน
ปลัด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

3.1.3(1) มาตรการ
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญและหลากหลาย”

-

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักงาน
ปลัด

5

3.1.3(2) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึ ง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหงส์”

-

6

3.1.3(2) โครงการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารใน
ระบบต่างๆ

-

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักงาน
ปลัด
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักงาน
ปลัด

4

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน
วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้
3.1.3 มีการปิดประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ
ที่

7

ภารกิจตามมิติ

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน

รายละเอียด
การจัดทาแผน
3.2.1 มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการดาเนิน
กิจการ ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ดาเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่ น

8

9

3.2.2 มี ช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
3.2.1(1) โครงการสนับสนุน
เวทีประชาคม

งบประมาณ
(บาท)

3.2.1(2) การดาเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหงส์

-

3.2.2(1) โครงการการ
ดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์

-

50,000

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
วางแผน
สถิติฯ
สานักงาน
ปลัด

งาน
กฎหมาย
และคดี
สานักงาน
ปลัด
งาน
กฎหมาย
และคดี
สานักงาน
ปลัด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ
ที่

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน

10

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
3.2.2(2) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนราคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
กฎหมาย
และคดี
สานักงาน
ปลัด

11

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้ ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา
และผลการดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์

3.2.3(1) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ

-

งาน
กฎหมาย
และคดี
สานักงาน
ปลัด

12 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3.1 ดาเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนา
การจัดทางบประมาณ

3.3.1(1) โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

50,000

13

3.3.2 ดาเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพัสดุ

3.3.2(1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่ วมเป็น

-

งาน
วางแผน
สถิติฯ
สานักงาน
ปลัด
กองคลัง
สานักงาน
ปลัด

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ
ที่

14

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน
3.3.3 ดาเนิ นการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
3.3.3(1) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหงส์

งบประมาณ
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักงาน
ปลัด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่

1

ภารกิจตามมิติ

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด

รายละเอียด
การจัดทาแผน
4.1.1 มีการจัดทาและ
รายงานการจัดทาระบบ
ควบคุมภายในให้
ผู้กากับดูแล

2

3

4.1.2 มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดาเนิ นการให้
มีการจัดทาแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
4.1.1(1) โครงการจัดทา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี ประจาปี
งบประมาณ 2561 – 2564

งบประมาณ
(บาท)
-

4.1.1(2) โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน

-

4.1.2(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
วางแผน
สถิติฯ
สานักงาน
ปลัด
งาน
วางแผน
สถิติฯ
สานักงาน
ปลัด
งาน
วางแผน
สถิติฯ
สานักงาน
ปลัด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ที่

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
4.1.2(2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์

งบประมาณ
(บาท)

4.2.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง
โอน ย้ายข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง

4.2.1(1) มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย

-

4.2.2 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ
การรับ - จ่ายเงิ น การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ

4.2.2(1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหงส์

-

4

5

6

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
วางแผน
สถิติฯ
สานักงาน
ปลัด
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักปลัด

งาน
การเงิน
และบัญชี
กองคลัง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ที่

ภารกิจตามมิติ

7

8

9

รายละเอียด
การจัดทาแผน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
4.2.3(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุม ชน

งบประมาณ
(บาท)

4.3.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้

4.3.1(1) โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
และผู้นาชุมชน

300,000

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักปลัด

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด

4.3.2(1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

-

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักปลัด

4.2.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ
๔.๓ การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งานพัสดุ
กองคลัง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ที่

ภารกิจตามมิติ

รายละเอียด
การจัดทาแผน

10 4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุม ชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการ
ดาเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
4.4.1(1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน

11

4.4.2 บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

4.4.2(2) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)

-

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งาน
กฎหมาย
และคดี
สานักงาน
ปลัด
งาน
กฎหมาย
และคดี
สานักงาน
ปลัด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เบิกจ่าย
งบประมาณ
จากหมวด
ค่าใช้สิอยฯ

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
ที่ 179/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
*********************************
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อ งมาตรการป้อ งกัน และแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เ กิด
การทุจริต ประพฤติ มิช อบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จัน ทร์ โ อชา นายกรัฐมนตรี ได้ แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีก ารบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล
เพื่อให้การจัดทาแผนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ ง คณะกรรมการจัด ทาแผนการป้อ งกัน
และปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย
๑. ปลัดองค์การบริการส่วนตาบลหนองหงส์
2. รองปลัดองค์การบริการส่วนตาบลหนองหงส์
3. หัวหน้ าสานักปลัด
4. ผู้อานวยการกองคลัง
5. ผู้อานวยการกองช่าง
6. นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
8. นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
9. นิติกรชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/ ให้ผู้ที่ได้รับ..

-2-

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่น กรอง ศึก ษาข้อ มูล น ามาก าหนดจัด ทาแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหงส์ เพื่อ ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

สั่ง ณ วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60

(ลงชื่อ) -หัตถชัย เมืองจีน(นายหัตถชัย เมืองจีน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์

