แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความ 1.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตระหนักแก่บคุ ลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา และฝ่ายประจา 2.โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การทุจริต

งบประมาณ
0

0

3.โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม สาหรับผู้บริหาร
สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลท่า
ตอน
4. มาตรการ “ส่งเสริม การปฏิบตั ิงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

๑๐,๐๐๐

5.มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการ
ทุจริต”

๐

6.โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
7.มาตรการ “จัดทา คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน”

๐

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรม
มีการจัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต

อย่างน้อย 1
โครงการ

ร้อยละของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานมีความรู้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรม
ร้อยละของผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจใน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม
ร้อยละของผู้บริหาร และพนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป
และนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน

๑๐๐๐๐๐ ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๐

เป้าหมาย
ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนสาหรับอบต.

ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จานวน 1 เล่ม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
งบประมาณ

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

8.โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล

๑๐,๐๐๐

ร้อยละของผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจใน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม

1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกลุ่ม
อสม.

๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของอสม.มีจิตสาธารณะ และตระหนักถึงประชาชน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ทุกภาคส่วน

2. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้สูงอายุ มีจิตสาธารณะ และตระหนักถึง
ประชาชนทุกภาคส่วน

3. โครงการอบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ

๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้สูงอายุ มีจิตสานึก และตระหนักถึงประชาชน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ทุกภาคส่วน

6.โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านพัฒนาสตรีตาบลท่าตอน ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของสตรีในตาบลท่าตอน มีจิตสาธารณะและ
ตระหนักถึงส่วนรวม
7.โครงการอบรมส่งเสริมขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

๑๐,๐๐๐

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในการปกครองแบบประชาธิปไตย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
งบประมาณ

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตาบลท่าตอน

๓๐,๐๐๐

ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม มีจิตสาธารณะ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
และตระหนักถึงส่วนรวม

2. โครงการอุ้ยสอนหลาน

๑๐,๐๐๐

ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม มีจิตสาธารณะ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
และตระหนักถึงส่วนรวม

3. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

๓๐,๐๐๐

ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม มีจิตสาธารณะ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
และตระหนักถึงส่วนรวม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้ ๑.มาตรการการสร้างความโปร่งใส ใน
อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
การบริหารงานบุคคล
หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
๒.มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของ
ที่ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล และ
หั3.กิ
วหน้
าส่วนราชการ
จกรรม
“ควบคุม การเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
4.กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและ
กระบวนการ จัดหาพัสดุ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๐

มีประกาศเจตจํานงของผู้บริหาร

อย่างน้อย 1 ฉบัย

๐

มีมาตรการในการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหาร

จํานวน 1 เล่ม

๐

คําสั่งมอบหมายงานของผู้บริหาร
ปลัดและหัวหน้าส่วน

อย่างน้อย 3 ด้าน

๐

หลักฐานการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ของส่วนงาน

ส่วนงานละ 1 เล่ม

๐

มีแผนการจัดหาพัสดุขององค์กร

จํานวน 1 เล่ม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
5.โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
6.โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
7.กิจกรรม การใช้บตั รคิว ในการ
ติดต่อราชการ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๐

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

๑๕,๐๐๐

ร้อยละของผู้มาใช้บริการมีความพึง
พอใจ

๐

ร้อยละของผู้มาใช้บริการมีความพึง
พอใจ

ร้อยละ 80

8.โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลา
การ ปฏิบตั ิราชการ

๐

ร้อยละของผู้มาใช้บริการมีความพึง
พอใจ

ร้อยละ 80

9.มาตรการการมอบ อํานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิ ราชการ

๐

ร้อยละของผู้มาใช้บริการมีความพึง
พอใจ

ร้อยละ 80

10.มาตรการมอบ อํานาจของนายก
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

๐

มีการมอบอํานาจของนากยอบต.

ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
2.3 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบตั ิ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.กิจกรรม การมอบประกาศเกียรติ
คุณแก่สตรี ดีเด่น

๐

มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรี
ดีเด่น

หมู่บา้ นละ 1 คน

2.กิจกรรม การมอบประกาศเกียรติ
คุณแก่ คณะกรรมการชุมชน

๐

มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน

หมู่บา้ นละ 1 คน

3. กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี
จิตสาธารณะ

๐

มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มี
จิตสาธารณะ

หมู่บา้ นละ 1 คน

4.กิจกรรม การมอบประกาศเกียรติ
บัตรแก่พนักงาน ที่เป็นตัวอย่างที่ดีใน
การปฏิบตั ิงาน

๐

มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานที่เป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน

จํานวน 1 คน

5.กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบตั ิตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

๐

มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้ปฏิบตั ามปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

อย่างน้อย 2 คน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
2.4 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๑. มาตรการ “จัดทํา ข้อตกลงการ
ปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าตอน”

๐

มีจัดทําข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ
ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตอน

ครบทุกคน

2.. มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การ ปฏิบตั ิราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอน

๐

มีการให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่

ทุกหน่วยงาน

3. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน”

๐

มีการออกคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

1 คําสั่ง

พบการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
4. มาตรการ“ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีมีบคุ คลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอนว่า
ทุจริตและปฏิบตั ิราชการตามอํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๐

มีมาตรการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
อบต.ท่าตอนว่าทุจริตและปฏิบตั ิ
ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ

1 มาตรการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ
3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๑.มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าตอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

๐

มีการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.

1 มาตรการ

2.โครงการอบรมให้ความรู้แก่บคุ ลากรของอบต.ท่า
ตอน เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
3.มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลายให้แก่ประชาชนทราบ”

10,000

มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมุล
ข่าวสารแก่บคุ ลากรอบต.ท่าตอน

มีศูนย์คุ้มครองสิทธิ

๐

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลายให้แก่ประชาชนทรา

ร้อยละ 100 ของข้อมูลข่าวสาร

๐

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินของอบต. และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงินการคลัง

ร้อยละ 100 ของข้อมูลข่าวสาร

4.กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของอบต. และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงินการคลัง”

ราชการตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5.มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอน”

๐

มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอน

อย่างน้อย 3 ช่องทาง

๑.โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บา้ น/
ชุมชน

๕๐,๐๐๐

มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น/ตําบล

ครบทุกหมู่บา้ น

2.โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน

๓๐,๐๐๐

มีการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน

ครบทุกหมู่บา้ น

3.การดําเนินงานศูนย์คุ้มครองสิทธิของค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตอน

๐

มีการดําเนินงานของศูนย์คุ้มครองสิทธิของ อบต.
ท่าตอน

มีศูนย์คุ้มครองสิทธิ

4.การดําเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าตอน

๐

มีการดําเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าตอน

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าตอน

5.มาตรการ กําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน

๐

มีมาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน

จํานวน 1 มาตรการ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

6.มาตรการ แก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๐

แก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 1 มาตรการ

7.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

๐

มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

ครบทุกเรื่อง

๑.มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอน

๐

มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอน

1 คณะ

2.มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๐

มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ทุกโครงการ

3.กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอน

๐

มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าตอน

1 เล่ม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตราชการขององค์
ิ
กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ
4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
1.โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายในประจาปี
งบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๐

มีการจัดทารายงานการควบคุมภายในประจาปี
งบประมาณ

จานวน 1 เล่ม

2.มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน

๐

มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุม ภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน

1 มาตรการ

1.กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ ประชาชน
ได้รับทราบ

๐

มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ปชช.ทราบ

1 เล่ม

2..กิจกรรม การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน

๐

การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน

ทุกโครงการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตราชการขององค์
ิ
กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๐

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลจากภาคประชาชน

ทุกโครงการ

๑.โครงการ อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่น

๑๐,๐๐๐

ผู้บริหารและสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น

ร้อยละ 80

๒.กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก
สภาท้องถิ่น

๒๐,๐๐๐

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
3.มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอนย้าย

3.กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน

๐

สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบตั ิงาน

ทุกคน

ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตราชการขององค์
ิ
กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ (บาท)

ภารกิจตามมิติ
4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
1.กิจกรรม การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต

2.มาตรการ การส่งเสริมและพัฒนาเครื่อข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๑๐,๐๐๐

มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะ กรณีพบ
เห็นการทุจริต

อย่างน้อย 3 ป้าย

5,000

มีการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร

อย่างน้อย 1 เครือข่าย

