บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักปลัด เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
.
ที่ ชร 59001/
วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖3
.
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ประจาปี 2563
ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
..
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเคี่ยน
.
1. เรื่องเดิม
ตามที่ เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ได้จัดทาประกาศเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
รับเรื่องราว – ร้องทุกข์ ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน และคาสั่งเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน แต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ประจาศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน แล้วนั้น
2. ข้อเท็จจริง
งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล ขอสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ เทศบาลตาบลเชียง
เคี่ยน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหา พร้อมรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน – ร้องทุกข์ แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา โดยแยก
รายละเอียดดังนี้
1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่มี
2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
ไม่มี
3. ข้อร้องเรียนทั่วไป จานวน 1 เรื่อง คือ การรุกล้าที่สาธารณประโยชน์บ้านเชียงทอง
ไทย หมู่ที่ 10 ตาบลเชียงเคี่ยน อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
3. การดาเนินการ
เนื่องจากเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ ดังกล่าว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรุกล้าที่สาธารณะประโยชน์
คือ ซอยสาธารณประโยชน์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้สานักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง เข้าดาเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ซึ่งได้นัดหมายวันนัดรังวัด คือ วันที่ 7 พฤษภาคม
2563 นี้
4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนใน
พื้นที่ ไ ด้ อย่ างรวดเร็ ว และสร้างความเชื่ อมั่ น ให้กั บประชาชน ได้ ดาเนิน การแจ้ง ให้ ผู้นาชุม ชนและผู้ร้ องทุก ข์ท ราบ
เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายมรกต กันใจ)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ความเห็น..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นางสาวฐิตาภรณ์ ดูแก้ว)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
ความเห็น..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นางสาวอาทิตยา วราห์วิโรจน์)
รองปลัดเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน

ความเห็น..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายอินโพธิ์ หน่อแหวน)
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเคี่ยน

รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

มาตรการ/แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการแล้ว

1

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และ - โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมาย
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้อง
ถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

-

สานักปลัด

2

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และ - จัดทาประกาศประมวลจริยธรรมแก่
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
บุคลากรทั้งฝ่ายประจาและฝ่ายการเมือง

-



สานักปลัด

3

ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความ - มีการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล
ดีความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณา
อย่างชัดเจน

-



สานักปลัด



-2ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

มาตรการ/แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการแล้ว

1

2

บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จัดทาตู้รับเรื่องร้องเรียนและเว็บไซต์แจ้ง
เหตุทุจริต
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต
จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริตระหว่าง
จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต
แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การดาเนินงานต่างๆของเทศบาลตาบล
เชียงเคี่ยน

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-



สานักปลัด

-




สานักปลัด
สานักปลัด


-




สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

-3ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

มาตรการ/แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการแล้ว

1

2

จัดทาระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุล จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผล
ให้เหมาะสม
การควบคุมภายใน
จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัด
จ้าง
จัดทาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง
ทางประกาศและเว็บไซต์
จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้
จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กับภาคเอกชน

ยังไม่ได้ดาเนินการ


-

สานักปลัด

-



กองคลัง

-



กองคลัง

-



กองคลัง

-



สานักปลัด

-4ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

มาตรการ/แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการแล้ว

1

อื่นๆ

พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสานึก
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะ
บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงาน
จ้าง ในสังกัดเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
จัดส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-



สานักปลัด

20,000



สานักปลัด

-



รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ การบริการสาธารณะ จานวน 1 เรื่อง และเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้ว
************************************

สานักปลัด

