ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560–2564) ซึ่งถือเป็ นการยกระดับให้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจาก
การทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 –2560
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
องค์การบริห ารส่วนตาบลงิ้วราย จึงขอประกาศแสดงเจตจานงที่จะบริหารงานด้ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติด ตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจานงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้
ข้ อ 1 เจตจ ำนงในกำรบริ ห ำรงำนและน ำหน่ ว ยงำนด้ ว ยควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ทั้ ง ต่ อ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชนภำยนอกหน่วยงำน
เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคามั่ นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
มีความโปร่ งใส ปราศจากการทุจ ริ ต และความพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจานงที่ได้แสดงไว้
ข้อ 2 นโยบำยในกำรพัฒนำองค์กรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน
กาหนดฯดยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายทุกคน มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงาน
ให้ มี คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสตามแนวทางการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้ ำ นควำมโปร่ งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดาเนินการตามภารกิจหน้าที่
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
(2) ให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลัก
ความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(3) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย

-๒2.2 ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย มี
ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(1) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึด
หลักสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม พร้อมรับผิดชอบ
(2) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความ
พร้ อมที่จ ะปฏิบั ติห น้ าที่ตามที่ก าหนดไว้ ในพันธกิ จ โดยยึด หลั กความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบอย่า ง
เคร่งครัด
2.3 ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเดี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ไม่รับสินบนและการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
2.4 ด้ำนวัฒนธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลงิ้วราย ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สร้างวัฒ นธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้ บริหารและพนักงานขององค์การบริห ารส่ว น
ตาบลงิ้วรายไม่ทนต่อการทุจริต อับอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(2) ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้
ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2.5 ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุ่งเน้ น การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่ มือการปฏิบัติงาน โดยยึด หลั กความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
(2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
(4) ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
(5) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยและส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

-๓2.6 ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน เพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น
ให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ใ นการถ่ า ยทอดนโยบายทั้ง 5 ด้า น ให้ ผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ วรายเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่ง
การ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น
(2) ให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๐

(นายคณพศ อุมรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย
เรื่อง ประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินกำรด้ำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
...................................................
ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการ
ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ลงวันที่ ๗ ธันวาคม 2560, ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ว่าด้วย
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 และนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้ว
ราย 4 ธันวาคม 2560 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย 4 ธันวาคม 2560 เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลงิ้วราย อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลงิ้วราย จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการด้านส่ง เสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1.การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลงิ้วราย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย บรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
2.การจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รู้
รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่ นทาความสะอาดภายในบริเวณสถานที่สาธารณะเช่น ทาความสะอาด เก็บขยะ
ตัดกิ่งไม้ สองทางถนน เป็นต้น
3.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
๔.การทากิจกรรม 5 ส.ภายในสานักงาน
๕.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสาคัญทางศาสนา
๖.กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น
๗.กิจกรรมขอสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้าเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตตาบลงิ้วราย
๘.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายคณพศ อุมรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย
เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรแผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
...................................................
ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่
๔ ธันวาคม 2561, ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2561
และนโยบายการกากับดูแลองค์ก ารที่ดี ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ๔ ธันวาคม 2561 เพื่อสร้าง
ความโปร่ งใสมีมาตรฐานในการปฏิบั ติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็ น เครื่องมือกากับความประพฤติของ
บุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริ ห ารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและมีธ รรมาภิบาลอันจะทาให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลงิ้วราย อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย จึงได้จัดทา
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริ ยธรรมและป้องกันการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดาเนินการให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายคณพศ อุมรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรแผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. ปลูกจิตสำนึก ค่ำนิยม คุณธรรม
จริยธรรมและ สร้ำงวินัยแก่ทุกภำค
ส่วน
1.1 สร้ า งจิ ต ส านึ ก และส่ ง เสริ ม การ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงกำร/กิจกรรม
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1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
 ดาเนินการ
บุคลากร เพื่ อส่ งเสริมและสนับสนุนด้านหลั กธรรมาภิบาล และการ
 ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการประหยัด
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุ บุคลากร อบต.งิ้วราย ดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.
เพื่อปลูกจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา งิ้ ว ราย ให้ แ ก่ คณะผู้ บ ริ ห าร พนั ก งานส่ ว นต าบล
การน้ อ มน าเอาปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น แนวทางในการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยได้จัดกิจกรรมกวาด
ปฏิบัติงาน
ลาน ฟังธรรม รับศีล ณ วัดธรรมเจดีย์ อาเภอเมืองลพบุรี
จ.จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 65 คน
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
1.1.3) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสาคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีราลึกวันสาคัญของชาติ

ดาเนินกิจกรรม/โครงการวันสาคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีราลึกวันสาคัญของชาติ ดังนี้
1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
2. จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วัน มาฆบูช า วัน วิส าขบูช า พร้อ ม
บาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
3. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การเข้าวัดทาบุญใน

ประเด็นยุทธศำสตร์

1.2 ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ
2. รวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.1 ประชาสั มพัน ธ์ผ่ านสื่ อต่าง ๆ เพื่ อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย

โครงกำร/กิจกรรม
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เทศกาลต่าง ๆ
4. ร่ ว มกิ จ กรรมจั ด นิ ท รรศการส่ ง เสริม หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
6 จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ  ดาเนินการ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน  ไม่ได้ดาเนินการ
ส่วนตาบลลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างดีเด่น
2.1.1) ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ พ นั ก งานส่ ว นต าบลลู ก จ้ า งประจ าและ ดาเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
พนั ก งานจ้ า งปฏิ บั ติ ต นด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต ตระหนั ก ถึ ง บทบาท ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ
ภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อ ต้าน  ดาเนินการ
การทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทาเอกสารแผ่นพับ
 ไม่ได้ดาเนินการ
2.2.1) ดาเนินการจัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ จัดทาช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน
 ดาเนินการ 3 ช่องทาง
1. ร้องเรียนโดยการทาเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ทาการ
อบต.งิ้วราย

ประเด็นยุทธศำสตร์

3. เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม แ ข็ ง แ ก ร่ ง แ ก่
หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริต
3.1 ลดมูล เหตุของโอกาสที่จ ะเกิดความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรั บ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

โครงกำร/กิจกรรม
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2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก อบต.
3. ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.งิ้วราย
 ไม่ได้ดาเนินการ
3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจาเดือน
 ดาเนินการ
ทุกเดือน
มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.งิ้วราย
จานวน 12 ครั้ง
 ไม่ได้ดาเนินการ
3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานเพื่อ  ดาเนินการ
ดาเนินการตรวจสอบภายในองค์กร
ดาเนินการจัดทาแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ ยง ระดับองค์กรแบบ
ปอ.2 และ แบบ ปอ.3
 ไม่ได้ดาเนินการ

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้  ดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้อง
ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบทุกครั้งที่มีการดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
4.สร้ ำ งบุ ค ลำกรมื อ อำชี พ ป้ อ งกั น และ 4.1.1) จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
 ดาเนินการ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ข้าราชการ
จัดทาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้

ประเด็นยุทธศำสตร์

โครงกำร/กิจกรรม

4. 1 ส่ ง เ ส ริ มก า ร ปร ะ พ ฤ ติ ต น ต า ม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุ ค ลากรใน
หน่วยงาน
4.2 น าระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ท าง 4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ งานในหน้าที่ของ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ ลดการทุ จ ริ ต และ งานวิ นั ย เช่ น การด าเนิ น การทางวิ นั ย อุ ท ธรณ์ ร้ อ งทุ ก ข์ ระบบ
ประพฤติ มิ ช อบเป็ น การป้ อ งกั น การ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์ อบต.งิ้วราย
ปราบปรามการทุจริต
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ทุกคนถือปฏิบัติ
 ไม่ได้ดาเนินการ
 ดาเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้
-ชี้แจงในการประชุมประจาเดือน
-แผ่นผับสรุปการดาเนินการทางวินัย
-ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์
อบต.งิ้วราย
 ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลงิ้ว ราย มีความโปร่ งใส และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การ
ให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทาให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบ
ปัญหา อุปสรรคและนามาใช้ประกอบการจัดทาแผนสาหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหำอุปสรรค
ปัจจัยสนับสนุน
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ให้ความสาคัญกับการ
ส่งเสริมวินับ คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดาเนินการในแต่
ละ
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสาคัญในการดาเนินการตามแผนฯ
ปัญหาอุปสรรค
1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อน
แผนให้
เป็นรูปธรรม
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สาหรับการดาเนินงานตามแผนฯ
ข้อเสนอแนะ
1. สาหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เห็นควรดาเนินการดังนี้
1. กาหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสาหรับดาเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรม
และ
การป้องกนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนาในการดาเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา
ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วน
ตาบลงิ้วราย

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รายงาน
(นางลดารัตน์ รักษาสุวรรณ)
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ : รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดาเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น สาเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ

