บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ที่ นน 78001 / วันที่ 29 ธันวำคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำแผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริตประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ตำมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้มีประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เชียงกลำงพญำแก้ว เรื่อง นโยบำยคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ 8 มกรำคม 2559, ข้อบังคับองค์กำรบริ หำรส่วน
ตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร ลงวันที่ 30 กันยำยน 2559 และนโยบำยกำรกำกับดูแล
องค์กำรที่ดี ลงวันที่ 30 กันยำยน 2559 ประกอบกับประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์ รั ป ชั่ น ขององค์ กำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเชี ย งกลำงพญำแก้ ว เพื่ อสร้ ำ งควำมโปร่ ง ใสมี ม ำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกลเป็นเครื่องมือกำกับควำมประพฤติของบุคลำกรทุกคน และเพื่อให้กำรบริหำร
รำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำลอันจะทำให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจศรัทธำและไว้วำงใจ
ในกำรบริหำรงำนภำครัฐ
งำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จึงได้จัดทำ
แผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริตประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ขึ้น รำยละเอียดปรำกฏตำมโครงกำรที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

(นำงนันทวัน คำแสน)
นักทรัพยำกรบุคคล
ควำมเห็นของหัวหน้ำสำนักปลัดอบต.
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ......

(นำยวิน สุทธหลวง)
หัวหน้ำสำนักปลัดอบต.
ควำมเห็นของ/……………

-2ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
................................................................................................................................................ ..............................
..............................................................................................................................................................................
จ่ำสิบเอก
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(นำยสำมำรถ ขอดเตชะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว

-สำเนำ-

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ที่ 359 /2560
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทำงำนจัดทำแผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
-----------------------------------------------ตำมประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เรื่อง นโยบำยคุณธรรมจริยธรรม
ลงวันที่ 8 มกรำคม 2559, ข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2559 และนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี ลงวันที่ 30 กันยำยน 2559 ประกอบกับ
ประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำง
พญำแก้ว เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกลเป็นเครื่องมือกำกับควำม
ประพฤติของบุคลำกรทุกคน และเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำลอัน
จะทำให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจศรัทธำและไว้วำงใจในกำรบริหำรงำนภำครัฐ
จึงขอแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ดังนี้
1.จ่ำสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัด อบต.
ประธำนกรรมกำร
2.จ่ำเอกวโรชัย ใหม่ตำ
รองปลัด อบต.
กรรมกำร
3.นำงดวงเดือน นิกรเถื่อน
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
กรรมกำร
4.นำยสยำมรัตน์ ขันทะสีมำ
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
กรรมกำร
5.นำยยุทธนำ นำระทะ
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
กรรมกำร
6.นำยวิน สุทธหลวง
หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.
กรรมกำร
7.นำงนันทวัน คำแสน
นักทรัพยำกรบุคคล
เลขำนุกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560

..........................................ปลัดอบต.
………...…………………...….ผู้ตรวจ/ทำน
............….…………………........…ผู้พิมพ์
.....……………….…….…………...……ผู้ร่ำง

( นำยสำมำรถ ขอดเตชะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ที่ นน 78001 / วันที่ 29 ธันวำคม 2560
เรื่อง แจ้งเวียนแนวทำงกำรปฏิบัติตำมแผนกำรเสริมสร้ำง มำตรฐำน วินัยคุณธรรมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เรียน หัวหน้ำสำนักปลัด,ผู้อำนวยกำรกองทุกกองในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ด้วยสำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้จัดทำแผนกำร
เสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขึ้น
เพื่อเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต สร้ำงควำมโปร่งใสมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน
ที่ชัดเจนและเป็นสำกลเป็นเครื่องมือกำกับควำมประพฤติของบุคลำกรทุกคน และเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำลอันจะทำให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจศรัทธำและไว้วำงใจ
ในกำรบริหำรงำนภำครัฐ นั้น
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำงเป็นไป
ตำมประกำศ ระเบียบและกฎหมำย จึงขอให้ท่ำนแจ้งข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนทรำบและถือเป็นแนวทำง
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
จ่ำสิบเอก
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ทรำบ
1.สำนักงำนปลัดอบต. ............................................
2.กองคลัง ...............................................................
3.กองช่ำง ...............................................................
4.กองกำรศึกษำฯ ...................................................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ที่ นน 78001 / วันที่ 4 ตุลำคม 2561
เรื่อง รำยงำนผลกำรกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรเสริมสร้ำง มำตรฐำน วินัยคุณธรรมวินัยคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ตำมที่สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้จัดทำแผนกำร
เสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขึ้น
เพื่อเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต สร้ำงควำมโปร่งใสมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน
ที่ชัดเจนและเป็นสำกลเป็นเครื่องมือกำกับควำมประพฤติของบุคลำกรทุกคน และเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำล นั้น
ในกำรนี้สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้สรุปรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรตำมแผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ดังรำยละเอียดแนบท้ำย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

(นำงนันทวัน คำแสน)
นักทรัพยำกรบุคคล
ควำมเห็นของหัวหน้ำสำนักปลัดอบต.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(นำยวิน สุทธหลวง)
หัวหน้ำสำนักปลัดอบต.

ควำมเห็นของ/……………

-2ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
......................................................................................................................... .....................................................
..............................................................................................................................................................................
จ่ำสิบเอก
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(นำยสำมำรถ ขอดเตชะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว

-ร่ำง-

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพญำแก้ว
เรื่อง แผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
...................................................
ตำมที่ได้มีป ระกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เรื่อง นโยบำยคุณธรรม
จริยธรรม ลงวันที่ 8 มกรำคม 2559, ข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำร ลงวันที่ 30 กันยำยน 2559 และนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี ลงวันที่ 30 กันยำยน 2559
ประกอบกับประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียง
กลำงพญำแก้ว เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่ชัด เจนและเป็นสำกลเป็นเครื่องมือกำกับ
ควำมประพฤติของบุคลำกรทุกคน และเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำล
อันจะทำให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจศรัทธำและไว้วำงใจในกำรบริหำรงำนภำครัฐ ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้ องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน มีแผนที่ชัดเจน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำง
พญำแก้ว จึงได้จัดทำแผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริตประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อถือเป็นแนวทำงปฏิบัติและดำเนินกำรให้สอดคล้องกับอำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลต่อไป
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วไป
ประกำศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560

(นำยสำมำรถ ขอดเตชะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
..........................................ปลัดอบต.
………...…………………...….ผู้ตรวจ/ทำน
............….…………………........…ผู้พิมพ์
.....……………….…….…………...……ผู้ร่ำง

แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ปลูกจิตสานึกค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
วินัยแก่ทุกภาคส่วน
1.1สร้ำงจิตสำนึกและส่งเสริม
กำรเรียนรู้และปฏิบัติตำมหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติรำชกำร

โครงการ/กิจกรรม

1.1.1) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
บุคลำกร อบต.เชียงกลำงพญำแก้วเพื่อปลูก
จิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมเข้ำใจ
หลักธรรมทำงศำสนำ กำรน้อมนำเอำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน
1.1.2) โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่อง
ในเทศกำลงำนสำคัญ งำนประเพณี งำนบวช
ป่ำ
1.1.3) กำรส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/
โครงกำรวันสำคัญทำงศำสนำและเข้ำร่วมพิธี
รำลึกวันสำคัญของชำติ
1.2 ประชำสัมพันธ์เชิดชู
1.2.1) ประชำสัมพันธ์เชิดชูควำมดี ควำม
ควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริตใน ซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร/กิจกรรม
กำรปฏิบัติรำชกำร
และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ร่วมงำน คัดเลือก
พนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำงดีเด่น
2.รวมพลังแผ่นดินป้องกัน
2.1.1) ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนส่วนตำบล
และปราบปรามการทุจริต
ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงปฏิบัติตนด้วย
2.1) ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ควำมซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบำทภำรกิจ
หน้ำที่ของตน/ศักดิ์ศรีของกำรปฏิบัติหน้ำที่
ๆ เพื่อป้องกันกำรทุจริตและ
รำชกำรและต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น กำรติด
ประพฤติมิชอบของข้ำรำชกำร
ประกำศ ,กำรจัดทำบอร์ดประชำสัมพันธ์
2.2) พัฒนำช่องทำงในกำรแจ้ง 2.2.1) ดำเนินกำรจัดทำช่องทำงกำรร้องเรียน
เบำะแสให้สะดวกหลำกหลำย ต่ำง ๆ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้
และปลอดภัย
ประชำชนทรำบถึงช่องทำงและหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดาเนิน
ปีงบประมำณ 2561

ปีงบประมำณ 2561
ปีงบประมำณ 2561

ปีงบประมำณ 2561

ปีงบประมำณ 2561

ปีงบประมำณ 2561
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนิน

3.เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต
3.1 ลดมูลเหตุของโอกำสที่จะ
เกิดควำมเสียหำยและขนำด
ของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น
ในอนำคตให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้
4.สร้างบุคลากรมืออาชีพ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
4.1 ส่งเสริมกำรประพฤติตน
ตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณของ
บุคลำกรในหน่วยงำน

3.1.1) มีกำรประชุมติดตำมงำน ของเจ้ำหน้ำที่
เป็นประจำเดือนทุกเดือน
3.1.2) กลุ่มงำนตรวจสอบภำยในดำเนินกำร
จัดทำแผนปฏิบัติงำนเพื่อดำเนินกำรตรวจสอบ
ภำยในองค์กร
3.1.3) ชี้แจงแนวทำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมำณ 2561

4.1.1) จัดทำมำตรฐำนทำงจริยธรรมและ
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร

ปีงบประมำณ 2561

4.2.2) เผยแพร่ / ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของงำนวินัย เช่น กำร
ดำเนินกำรทำงวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยำข้ำรำชกำร ฯลฯ
ทำงเว็บไซด์ อบต.เชียงกลำงพญำแก้ว

ปีงบประมำณ 2561

ปีงบประมำณ 2561

ปีงบประมำณ 2561

แบบรายงานผลการดาเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

1.ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
1.1 สร้ำงจิตสำนึกและส่งเสริมกำรเรียนรู้
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร

1.1.1) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุบุคลำกร อบต.เชียง
กลำงพญำแก้ว เพื่อปลู กจิตสำนึกให้ มีคุณธรรม จริยธรรม เข้ำใจ
หลักธรรมทำงศำสนำ กำรน้อมนำเอำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2561

ดำเนินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลำกร อบต.เชียง
กลำงพญำแก้ว ให้ แก่ คณะผู้ บริห ำร พนักงำนส่ วนตำบล และ
พนักงำนจ้ำง โดยได้จดั กิจกรรม มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 57 คน
 ดำเนินกำร
 ไม่ได้ดำเนินกำร
1.1.2) โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำลงำนสำคัญ ผู้บริหำร สมำชิกพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง อบต.เชียง
งำนประเพณี งำนบวชป่ำ
กลำงพญำแก้วเข้ำร่วมกิจกรรมที่บ้ำนกอก งำนประเพณีบ้ำนผำ
น้ำย้อย บ้ำนชี ประเพณีกำรตีพิ
1.1.3) กำรส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงกำรวันสำคัญทำง ดำเนินกิจกรรม/โครงกำรวันสำคัญทำงศำสนำและเชิญชวนร่วม
พิธีรำลึกวันสำคัญของชำติ ดังนี้
ศำสนำและเข้ำร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชำติ
1. ร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันปิยมหำรำช
2. จั ด กิ จ กรรม/โครงกำรเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนำงเจ้ ำ
พระบรมรำชินีนำถ 12 สิงหำคม 2561
3. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย กำรเข้ำวัดทำบุญในเทศกำล
ต่ำง ๆ
4. ร่ ว มกิ จกรรมจัด นิท รรศกำรส่ ง เสริ มหลั ก ปรัช ญำเศรษฐกิ จ
พอเพียง
 ดำเนินกำร
 ไม่ได้ดำเนินกำร
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1.2 ประชำสัมพันธ์เชิดชูควำมดี ควำม
ซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร

โครงการ/กิจกรรม

1.2.1) ประชำสัมพันธ์เชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติ
รำชกำร/กิจกรรมและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ร่วมงำน คัดเลือก
พนักงำนส่วนตำบลลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงดีเด่น
2.รวมพลังแผ่นดิน
2.1.1) ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงปฏิบัติ
ตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบำทภำรกิจหน้ำที่ของตน/
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 ประชำสั ม พั น ธ์ผ่ ำ นสื่ อ ต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ศักดิ์ศรีของกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น กำร
ติดประกำศ, กำรจัดทำบอร์ดประชำสัมพันธ์
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้ำรำชกำร

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2561
 ดำเนินกำร
 ไม่ได้ดำเนินกำร

ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติไม่
ขอบของข้ำรำชกำร
 ดำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์โดยกำรจัดทำประกำศอบต.เชียงกลำงพญำ
แก้ว
 ไม่ได้ดำเนินกำร
2.2) พัฒนำช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสให้ 2.2.1) ดำเนินกำรจัดทำช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำง ๆ และเผยแพร่ จัดทำช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำง ๆ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้
สะดวกหลำกหลำยและปลอดภัย
ประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชำชนทรำบถึ ง ช่ อ งทำงและหน่ ว ยงำนที่ ประชำชนทรำบถึงช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียน
รับผิดชอบ
 ดำเนินกำร 4 ช่องทำง
1. ด้วยตนเอง
2. ร้องเรียนโดยกำรทำเป็นหนังสือส่งมำที่ที่ทำกำร อบต.
เชียงกลำงพญำแก้ว
3. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ของอบต.
4. ร้องเรียนผ่ำนทำงเว็ปไซด์อบต.
 ไม่ได้ดำเนินกำร
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โครงการ/กิจกรรม

3 . เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร่ ง แ ก่ 3.1.1) มีกำรประชุมติดตำมงำน ของเจ้ำหน้ำที่เป็นประจำเดือน
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ทุกเดือน
3.1 ลดมูล เหตุของโอกำสที่จ ะเกิดควำม
เสียหำยและขนำดของควำมเสียหำยที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
3.1.2) กลุ่มงำนตรวจสอบภำยในดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำน
เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบภำยในองค์กร

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2561
 ดำเนินกำร
มีประชุมติดตำมงำน ระหว่ำงผู้บริหำรกับหัวหน้ำส่วน
รำชกำร ระหว่ำงหัวหน้ำส่วนรำชกำรกับผู้ใต้บังคับบัญชำ และ
ระหว่ำงผู้บริหำรงำนกับบุคลำกรของ อบต.เชียงกลำงพญำแก้ว
 ไม่ได้ดำเนินกำร

 ดำเนินกำร
ดำเนินกำรจัดทำแผนควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับส่วนงำนย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ กำรควบคุมภำยใน
และบริหำรควำมเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.2 และ แบบ ปอ.3
 ไม่ได้ดำเนินกำร
3.1.3) ชี้แจงแนวทำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้กับเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด  ดำเนินกำร
ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ทุกคนได้
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทรำบทุกครั้งที่มีกำรดำเนินกำร
 ไม่ได้ดำเนินกำร
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4.สร้ า งบุ ค ลากรมื อ อาชี พ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
4 . 1 ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ป ร ะ พ ฤ ติ ต น ต ำ ม
มำตรฐำนจรรยำบรรณของบุ ค ลำกรใน
หน่วยงำน
4.2 น ำระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ำใช้ ท ำง
ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรเพื่ อ ลดกำรทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบเป็ น กำรป้ อ งกั น กำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
4.1.1) จัดทำมำตรฐำนทำงจริยธรรมและข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำร

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2561
 ดำเนินกำร
จัดทำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรและเผยแพร่ให้ทุกคน
ถือปฏิบัติ
 ไม่ได้ดำเนินกำร

4.2.2) เผยแพร่ / ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของ  ดำเนินกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรได้ทรำบเกี่ยวกับกำร
งำนวิ นั ย เช่ น กำรด ำเนิ นกำรทำงวิ นัย อุท ธรณ์ ร้ อ งทุ กข์ ระบบ
ดำเนินกำรทำงวินัย กำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม จรรยำข้ำรำชกำร ฯลฯ ทำงเว็ปไซด์ อบต.
-ชี้แจงในกำรประชุมประจำเดือน
เชียงกลำงพญำแก้ว
-แผ่นผับสรุปกำรดำเนินกำรทำงวินัย
-ประชำสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่ำนทำงเว็ปไซด์ อบต.
เชียงกลำงพญำแก้ว
 ไม่ได้ดำเนินกำร

