แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
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องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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แผนปฏิบัตกิ ารตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตัวชี้วัด
1.การปฏิบัติหน้าที่

ประเด็นการประเมิน

การดาเนินการตามตัวชี้วัด

I1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ/ให้บริการแก่ผู้มา จัดทาขั้นตอนและระยะเวลา
ติดต่อโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ การปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน
กาหนด
I2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อทั่วๆไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน

จัดทาคู่มือการให้บริการ
ประชาชน

I3 บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี พ ฤติ ก รรมในการ กาหนดมาตรการป้องกันการ
ป ฏิ บั ติ ง าน โด ย มุ่ ง ผ ล ส าเร็ จ ข อ ง งาน , ให้ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ความส าคั ญ กั บ งานมากกว่ าธุระส่ว นตัว , พร้อ ม ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
รับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
I4 บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน ไม่ มี ก ารเรี ย กรั บ เงิ น
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆที่อาจคานวณเป็นเงินได้
เช่ น การลดราคา การรับ ความบั น เทิ ง จากผู้ ม า
ติ ด ต่ อ เพื่ อ แลกกั บ การปฏิ บั ติ ง าน การอนุ มั ติ
อนุญาต หรือให้บริการ

กาหนดมาตรการป้องกันการ
รับสินบน

I5 ในช่ ว งเทศกาลตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี
บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน ไม่ มี ก ารเรี ย กรั บ เงิ น
ทรัพย์ สิน ประโยชน์อื่นๆที่อาจคานวณเป็นเงินได้
เช่ น ก า ร ล ด ร า ค า ก า ร รั บ ค ว า ม บั น เทิ ง
นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

กาหนดมาตรการป้องกันการ
รับสินบน

I6 บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการให้ เงิน ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียม การ
อ าน ว ย ค ว าม ส ะ ด ว ก เป็ น ก ร ณี พิ เศ ษ แ ก่
บุคคลภายนอกหรือภาคชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต

กาหนดมาตรการป้องกันการ
รับสินบน

2.การใช้งบประมาณ I7 บุ ค ลากรมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ แผนการใช้ จ่ า ย กาหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วม
งบประมาณประจาปี

-2ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน

การดาเนินการตามตัวชี้วัด

I8 หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณโดยคานึงถึงความ กาหนดมาตรการป้องกันการ
คุ้ ม ค่ า แ ล ะ ไม่ บิ ด เบื อ น วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ ง ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
งบประมาณที่ตั้งไว้
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
I9 หน่ ว ยงานไม่ มี ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ กาหนดมาตรการป้องกันการ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
I10 บุค ลากรในหน่ วยงานไม่มี การเบิ กจ่ ายเงิน ที่ กาหนดมาตรการป้องกันการ
เป็นเท็ จ เช่น ค่ าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุป กรณ์ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
หรือค่าเดินทาง
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
I11 หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และ กาหนดมาตรการส่งเสริมความ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
I12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมใน กาหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
เสียมีส่วนร่วม

3.การใช้อานาจ

I13 ผู้บังคับบัญ ชา มอบหมายงานแก่บุคลากรใน กาหนดมาตรการตรวจสอบการ
หน่วยงานอย่างเป็นธรรม
ใช้ดุลยพินิจ
I14 บุ ค ลากรในหน่ วยงานได้ รับ การประเมิ น ผล กาหนดมาตรการตรวจสอบการ
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน
ใช้ดุลยพินิจ
I15 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ก ารคั ด เลื อ กผู้ เข้ า รั บ การ กาหนดมาตรการตรวจสอบการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษา
ใช้ดุลยพินิจ
อย่างเป็นธรรม
I16 ผู้บังคับ บัญ ชา ไม่มีการสั่ง การให้ บุคลากรใน
หน่วยงานทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งและงานของ
ส่วนรวมที่ได้รับมอบหมาย

I17 ผู้บังคับ บัญ ชา ไม่มีการสั่ง การให้ บุคลากรใน
หน่ วยงานทาสิ่ งที่ ไ ม่ถูก ต้อ ง หรื อมีค วามเสี่ยงต่ อ
การทุจริต

กาหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

I18 การบริห ารบุ ค คลของหน่ วยงานไม่ มีก ารถู ก
แทรกแซงจากผู้มีอานาจ,ไม่มีการซื้อขายตาแหน่ง
,ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม หรือ พวกพ้อง

กาหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
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ของราชการ

ประเด็นการประเมิน
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I19 บุคลากรในหน่วยงาน ไม่มีการเอาทรัพย์สิ น กาหนดมาตรการป้องกันการ
ของราชการไปเป็ นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่ม ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
หรือพวกพ้อง
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
I20 ขั้นตอนการขออนุญ าตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของ มีการบันทึกขออนุญาตการใช้
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความสะดวก
รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง
I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ มีการบันทึกขออนุญาตการใช้
ไปใช้ ป ฏิ บั ติ งาน บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี ก ารขอ
รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง
อนุญาตอย่างถูกต้อง
I22 บุค คลภายนอกหรือ ภาคเอกชน ไม่มี การน า มีการบันทึกขออนุญาตการใช้
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง
I23 บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานรู้ แ นวทางปฏิ บั ติ ข อง กาหนดมาตรการป้องกันการ
หน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ถูกต้อง
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
I24 หน่วยงานมีการกากับดูแลและตรวจสอบการ กาหนดมาตรการป้องกันการ
ใช้ ท รัพ ย์สิ น ของราชการ เพื่ อป้ อ งกั น ไม่ ให้ มี ก าร ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
นาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

5. การแก้ปัญหาการ
ทุจริต

I25 ผู้บริหารสูง สุดให้ ความสาคัญ กับการต่อต้าน
การทุจริต

กาหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

I26 หน่ วยงานมี ก ารดาเนิน การทบทวนนโยบาย
หรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ

จัดทาแผนป้องกันทุจริต
ประจาปี 2562

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข

อบต.รอบเวียงไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

I28 หน่วยงานมีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต,
ตรวจสอบการทุจริต,ลงโทษทางวินัย ต่อการทุจริต
ในหน่วยงาน

กาหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
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ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน

การดาเนินการตามตัวชี้วัด

I29 หน่วยงานมีการนาผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทางาน
I30 หากบุคลากรในหน่วยงานพบเห็ นการทุ จริต
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก,
สามารถติด ตามผลการร้อ งเรีย นได้ ,มั่น ใจว่ าจะมี
การด าเนิ น การอย่ า งตรงไปตรงมา,มั่ น ใจว่ า
ปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
6.คุณภาพการ
ดาเนินงาน

กาหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ จัดทาขั้นตอนและระยะเวลา
แก่ ผู้ ม าติ ด ต่ อ โปร่ ง ใสเป็ น ไปตามขั้ น ตอนและ การปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน
ระยะเวลาที่กาหนด
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติ/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อ อย่างเท่าเทียมกัน

จัดทาคู่มือการให้บริการ
ประชาชน

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนิ น ก าร/ให้ บ ริ ก ารแ ก่ ผู้ ม าติ ด ต่ อ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล

จัดทาคู่มือการให้บริการ
ประชาชน

E4 ผู้ม าติ ดต่ อไม่ เคยถูก เจ้ าหน้าที่ ข องหน่ วยงาน
ร้องขอให้ จ่ายเงิน ทรัพ ย์สิ น หรือ ประโยชน์ อื่ น ๆ
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน

กาหนดมาตรการป้องกันการ
รับสินบน

E5 หน่ ว ยงานมี ก ารด าเนิ น งาน โดยค านึ ง ถึ ง กาหนดมาตรการป้องกันการ
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7.ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร

E6 การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานมี ลั ก ษณะ
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางเว็ปไซต์ เฟสบุ้ค

E7 หน่ วยงานมี ก ารเผยแพร่ ผลงานหรื อ ข้ อ มู ล ที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางเว็ปไซต์ เฟสบุ้ค

E8 หน่วยงานมีการรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็น มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ
ผ่านทางตู้รับฟังความคิดเห็น/
ทางเว็ปไซต์/เฟสบุ้ค
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E9 หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีข้อ มีช่องทางที่เจ้าหน้าที่สามารถ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน ตอบกลับได้ทันทีทั้งทางเว็ปไซต์
และเฟสบุ้ค
E10 หน่วยงาน มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

สามารถร้องเรียนได้ที่อบต
โดยตรงหรือทางโทรศัพท์/เว็ป
ไซต์/เฟสบุ้ค

8. การปรับปรุงระบบ E11 เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานมี ก ารปรั บ ปรุ ง
มีช่องทางออนไลน์ให้
การทางาน
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
ผู้ใช้บริการสะดวกในการติดต่อ
มากขึ้น
E12 หน่วยงานมีการปรับปรุง วิธีการและขั้นตอน
มีช่องทางออนไลน์ให้
การดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
ผู้ใช้บริการสะดวกในการติดต่อ
มากขึ้น
E13 หน่ วยงาน มี ก ารน าเทคโนโลยีม าใช้ ในการ
มีช่องทางออนไลน์ให้
ด าเนิ น งาน/การให้ บ ริ ก ารให้ เกิ ด ความสะดวก ผู้ใช้บริการสะดวกในการติดต่อ
รวดเร็วมากขึ้น
มากขึ้น
E14 หน่วยงานเปิ ดโอกาสให้ผู้รับ บริการเข้าไปมี
มีช่องทางออนไลน์ให้
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การ ผู้ใช้บริการสะดวกในการติดต่อ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
มากขึ้น
E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การ
มีช่องทางออนไลน์ให้
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
ผู้ใช้บริการสะดวกในการติดต่อ
มากขึ้น

9.การเปิดเผย O1 โครงสร้าง
ข้อมูลบนเว็ปไซต์
ของหน่วยงาน

เป็นข้อมูลการแบ่งส่วนงาน
ภายใน เช่น สานัก กอง ซึ่งมี
ข้อมูลในเว็ปไซต์หน่วยงานอยู่
แล้ว

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

เป็นข้อมูลของคณะผู้บริหารซึ่ง
มีข้อมูลในเว็ปไซต์หน่วยงานอยู่
แล้ว

O3 อานาจหน้าที่

มีข้อมูลในเว็ปไซต์หน่วยงานอยู่
แล้ว
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O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

นาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง พ.ศ.2558-2562 ลงเว็ป
ไซต์หน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

มีข้อมูลในเว็ปไซต์หน่วยงานอยู่
แล้ว

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มีข้อมูลในเว็ปไซต์หน่วยงานอยู่
แล้ว

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
บนเว็ปไซต์หน่วยงานให้ต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน

O8 Q&A

จัดทาช่องทางให้ประชาชน
สามารถสอบถามข้อมูล ผ่าน
ทางเว็ปไซต์หน่วยงาน

O9 Social Network

ลงข้อมูลช่องทางออนไลน์ เช่น
เฟสบุ้ค ไลน์ ในเว็ปไซต์
หน่วยงาน

O10 แผนดาเนินงานประจาปี

จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี
2562 และลงเว็ปไซต์

O11 รายงานการกากับ ติดตามการดาเนิน งาน จัดทารายงานการกากับติดตาม
ประจาปีรอบ 6 เดือน
การดาเนินงานประจาปีรอบ 6
เดือน และลงเว็ปไซต์
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี

จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561และลงเว็ปไซต์

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลงข้อมูลประกาศ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ระบบแท่ง ในเว็ปไซต์หน่วยงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

จัดทาคู่มือประชาชน
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O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รวบรวมรายชื่อผู้มาใช้บริการ
ประจาปี 2562 จากทุกส่วนงาน
พร้อมทั้งลงเว็ปไซต์หน่วยงาน

O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ

ลงข้อมูลรายงานสรุปผลความพึง
พอใจประจาปีใช้ของปี 2561
ในเว็ปไซต์หน่วยงาน

O17 E- Service

มีช่องทางออนไลน์ให้ผู้ใช้บริการ
สะดวกในการติดต่อมากขึ้นทั้ง
ทางเว็ปไซต์และเฟสบุ้ค

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี

นาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี 2462 ลงเว็ปไซต์
หน่วยงาน

O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีรอบ 6 เดือน

จัดทารายงานการกากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
รอบ 6 เดือน และลงเว็ปไซต์

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี

จัดทารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี2561 และ
ลงเว็ปไซต์

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ

จัดทาแผนพัสดุประจาปี 2562
และลงเว็ปไซต์

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ

มีช่องทางประกาศเกี่ยวกับเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะในเว็ป
ไซต์หน่วยงาน

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน

จัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุทุกเดือนและ
ลงเว็ปไซต์

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัด
พัสดุประจาปี
จ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
2561
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O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นาแผนอัตรากาลัง 3 ปี รอบ
ปีงบประมาณ 61-63ลงเว็ปไซต์
หน่วยงาน

026 การดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานฯ ประจาปี
2562 เพราะเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

นาแผนอัตรากาลัง 3 ปี รอบ
ปีงบประมาณ 61-63ลงเว็ปไซต์
หน่วยงาน

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร นาบันทึกข้อความรายงานผลการ
บุคคลประจาปี
ฝึกอบรมของพนักงานส่วนตาบล
ประจาปี 2561 ลงเว็ปไซต์
หน่วยงาน

10. การป้องกัน
การทุจริต

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต

จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องเร้องเรียนร้องทุกข์

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

จัดทาช่องทางร้องเรียนในเว็ป
ไซต์ของหน่วยงาน

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจาปี

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ลงเว็ปไซต์หน่วยงาน

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มีกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น
ของภาคประชาชน เช่น การ
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

034 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

จัดทาประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตาบลรอบเวียง เรื่อง
เจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

จัดกิจกรรมการประกาศเจตนา
รมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ประจาปี 2562
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036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี จัดทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
แผนป้องกันการทุจริต ปี 62-64
037 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย โครงการเยาวชนจิต
ทุจริต
อาสา กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

จัดทาประกาศ เรื่อง นโยบายการ
กากับดูแลองค์กรที่ดี

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี

จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจาปี 2562

040 รายงานการดาเนินการกากับติดตามการ จัดทารายงานการดาเนินการกากับ
ดาเนินการตามแผน รอบ 6 เดือน
ติดตามการดาเนินการตามแผน
รอบ 6 เดือน
041 รายงานผลการดาเนินการป้องกันทุจริต
ประจาปี

จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ป้องกันทุจริตประจาปี 2561
พร้อมทั้งลงเว็ปไซต์

042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

จัดทามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ

043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

จัดทามาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วม

044 มาตรการส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

จัดทามาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

จัดทามาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

046 มาตรการป้องกันการรับสินบน

จัดทามาตรการป้องกันการรับ
สินบน

047 มาตรการป้ อ งกั น การขั ด กั น ระหว่ า ง จัดทามาตรการป้องกันการขัดกัน
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

จัดทามาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ

