แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

บทนา
ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่๒ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เน้นให้ทุก
ภาคส่วนต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติรวมถึงต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดทาแผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระยะที่๒ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)มาประยุกต์เป็นแนวทางในการดาเนินการตามพันธกิจโดยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐพ .ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐เพื่อให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบล หนองอียอ ใช้แนวทางในการนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๖๙/๒๕๕๗เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการแหละหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่๑๒กันยายน๒๕๕๗ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองอียอ ได้เห็นถึงความสาคัญในเรื่องนี้โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใสมี
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมีชอบควรเริ่มต้นด้วย
การปลูกสร้างจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมีจิตสานึกที่ดีใน
การให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและเสมอภาคทาให้การบริหารราชการเกิดความ
โปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล หนองอียอ
รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
วิสัยทัศน์ “บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม”
พันธกิจ
๑. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้ายการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ
๕.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์ท๑ี่ ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอี
ยอบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดต่อปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอร่วมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุก
หน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมายกฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการ
วางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลให้ทางปฏิบัติ
๑.๓ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงาน
๒.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๑ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้ง
การฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนตาบลหนองอียอได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๓ควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองอียอให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๓.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตโดยให้
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
๓.๑ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓.๒รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในหน่วยงานมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๓ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
๓.๔ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

ยุทธศาสตร์ท๒ี่ รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอเสริมสร้างและพัฒน า
เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้าง หลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
๑.บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอกับองค์กรทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอกับองค์กรทุกภาคส่วน
๑.2ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน
๒.เสริมสร้างกระบวนการเรียน รู้เพื่อให้ภาคประชาชน ใช้ ในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
๒.๑เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
๒.๒สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งหรือข้อมูลหรือเบาะแสให้มีวามสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
๒.๓ส่งเสริมสิทธิในการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๒.๔กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน
ยุทธศาสตร์ท๓ี่ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกองสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ข้อบัญญัติข้อบังคับ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑.พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ
๑.๑ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
๑.๒ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอสร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการโดยกาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการตรวจสอบเพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้ง
อีกอานาจหนึ่งได้

๑.๓สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอด้วยกันเอง
๑.๔ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานควบคุมกากับติดตามประเมินผลการใช้อานาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอกับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๑วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบรามการทุจริต
๓.๑ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด
๓.๒ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด
๓.๓สร้างกลไกในการเฝ้าระวังสอดส่งดูแลติดตามการกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน
๓.๔สร้างกลไกในการป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
๔. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔.๑ให้มีการวางแผนระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่
ละหน่วยงานเพื่อรวบรวมและนาไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและงานวิชาการต่างๆ
ยุทธศาสตร์ท๔ี่ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๑กาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความสามรถในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๒จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
2 .กาหนดให้มีการอบรมเรียนรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
2 .๑ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีโอกาสเข้าอบรมเรียนรู้หลักสูตรทางการศึกษาหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2 .๒ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560
เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกากับความ
ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา
และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ จึงกาหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี
พ.ศ.2558-2560 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.ปลูกจิตสานึก ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และ
การสร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2558 2559 2560

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการ ร้อยละของบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม
ทีผ่ ่านการอบรม
จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

50

60

70

สานักงานปลัด

2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการปฏิบัติ
ธรรม เพื่ออบรมจริยธรรม คุณธรรม

50

60

70

ทุกส่วนราชการ

2

2

2

สานักงานปลัด

100

100

100

ทุกส่วนราชการ

ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการอบรม

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างของผู้ จานวนครั้งที่มีการ
มีคุณธรรม และจริยธรรมที่น่ายกย่อง
เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
หรือช่องทางอื่นๆ
4. คัดเลือกและให้รางวัลแก่บุคลากรใน
สังกัดที่มีความประพฤติดีและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน

ร้อยละความสาเร็จใน
การดาเนินการ
คัดเลือกและให้
รางวัล

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2558 2559 2560

ผู้รับผิดชอบ

2. รวมพลังแผ่นดินป้องกัน 1. ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกมี
และปราบปรามการทุจริต ส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินการตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล

จานวนช่องทางใน
การให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม

3

3

3

สานักงานปลัด

2. จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวกสบาย

จานวนช่องทางใน
การรับแจ้งเบาะแส
การทุจริต

3

3

3

สานักงานปลัด

จานวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ์
ช่องทาง

2

2

2

สานักงานปลัด

3. ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, สายด่วน, เวป
ไซต์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, เป็นต้น

จานวนช่องทางใน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

3

3

3

สานักงานปลัด

จานวนครั้งในการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

2

2

2

สานักงานปลัด

100

100

100

ทุกส่วนราชการ

3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1. ดาเนินการตรวจสอบภายในองค์กร
แก่หน่วยงานในการป้องกัน อย่างเป็นระบบและครอบคลุมภารกิจ
และแก้ไขปัญหาการทุจริต ของ อบต.หนองอียอ
และประพฤติมิชอบ

ร้อยละความสาเร็จใน
การดาเนินการจัดทา
แผนตรวจสอบ

ระยะเวลา

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2558 2559 2560

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จใน
การจัดทารายงาน
ความก้าวหน้า

100

100

100

ทุกส่วนราชการ

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
จัดทารายงานการ
ประเมินผล

100

100

100

ทุกส่วนราชการ

2. ดาเนินการประเมินความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน

ร้อยละคะแนนความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

60

70

80

ทุกส่วนราชการ

3. ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับบุคลากรในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ

จานวนครั้งที่มีการ
ชี้แจงต่อปี

1 ครั้ง 1 ครั้ง

2 ครั้ง

กองคลัง

4. การจัดทาแผนการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต

ร้อยละความสาเร็จ
ของการจัดทาแผนฯ

100% 100% 100%

สานักงานปลัด

ระยะเวลา

ยุทธศาสตร์
4. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอ

โครงการ/กิจกรรม
1. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม หลักธรรมาภิ
บาลแก่บุคลากร

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งที่มีการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2558 2559 2560

ผู้รับผิดชอบ

1

2

2

สานักงานปลัด

2. จัดฝึกอบรมในด้านการป้องกันการ ร้อยละของบุคลากร
ทุจริตและการป้องกันการขัดกันระหว่าง ทีผ่ ่านการฝึกอบรม
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม

70

80

90

สานักงานปลัด

3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ ร้อยละของบุคลากร
การสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในการ ทีเ่ ข้าร่วมอบรม
ทางานตามภารกิจต่าง ของ อบต. อย่าง
สม่าเสมอ

80

80

80

ทุกส่วนราชการ

4. จัดทา/เผยแพร่มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/คู่มือ
หรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

8

12

12

ทุกส่วนราชการ

จานวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน /ขั้นตอน
การปฏิบัติ/คู่มือที่ได้
จัดทา

ระยะเวลา

