แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 1 : การสร-างสังคมที่ไม/ทนต/อการทุจริต
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ภารกิจที่ 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทัง้ ขาราชการการเมืองฝ'ายบริหาร ขาราชการการเมืองฝ'ายสภาทองถิ่นและฝ'ายประจําของอปท.
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.61

พ.ค.61

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

งบประมาณ

หนวยงาน

1. โครงการฝ6กอบรมผูบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล

ผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลผานการอบรม
ไมนอยกวา รอยละ 50

200,000 สํานักปลัดฯ

2. โครงการฝ6กอบรมพนักงาน
ลูกจาง และพนักงานจาง
เทศบาล

มีพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครู ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง ผานการอบรมไมนอย
กวารอยละ 50

700,000

3. โครงการสงเสริมสนับสนุน ระดับความรูความเขาใจของ
ใหบุคลากรของเทศบาลเขารับ ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
การประชุมฝ6กอบรมการสราง รอยละ 75
จิตสํานึกและความตระหนักตอ
การป@องกันและตอตานทุจริต

50,000

ทุกกอง

4. มาตรการปลูกฝAงความรูใหมี มีการประชุมหรือสัมมนา
ความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict บุคลากรใหเขาใจ Conflict
of interest
of interest

-

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
สํานักการศึกษา
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 1 : การสร-างสังคมที่ไม/ทนต/อการทุจริต
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ภารกิจที่ 1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.61

พ.ค.61

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

งบประมาณ

หนวยงาน

1. โครงการฝ6กอบรมสัมมนา
กลุมพลังมวลชน กลุมตางๆ

กลุมเป@าหมายไดรับความรู
เกี่ยวกับการป@องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
ทางราชการ

500,000

ทุกกอง

2. โครงการรักษOแมน้าํ โก-ลก

ประชาชนมีความตระหนัก
หวงแหนทีจ่ ะชวยกันดูแล
รักษาแมน้าํ

150,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

3. โครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอย

ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจเรื่องการคัดแยกขยะ
และมีจิตสํานึกในการอนุรักษO
สิ่งแวดลอม

200,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนมีความรูและนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตOใชในชีวิตประจําวัน

30,000

โรงเรียน
เทศบาล1-4
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 1 : การสร-างสังคมที่ไม/ทนต/อการทุจริต
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ภารกิจที่ 1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.61

พ.ค.61

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

งบประมาณ

หนวยงาน

1. โครงการฝ6กอบรมคุณธรรม เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม
และจริยธรรมแกเยาวชน
มีความสามัคคี

70,000

กองสวัสดิการ
สังคม

2. โครงการคายคุณธรรม

ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรู
และฝ6กปฏิบัตวิ ิธที างศาสนา
ที่ถูกตอง

50,000

โรงเรียน
เทศบาล 1 - 4

3. โครงการโรงเรียนสีขาว
“โตไมโกง”

โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
โรงเรียน มีการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรดังกลาว

-

4. โครงการคายคุณธรรม
สําหรับเยาวชนนอกโรงเรียน

เยาวชนนอกสถานศึกษา
ไดรับการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

5. โครงการอบรมจิตอาสา

มีชมรมจิตอาสาที่มรี ูปแบบ
และกิจกรรม เพื่อกิจกรรม
สาธารณะประโยชนO

โรงเรียน
เทศบาล 1 - 4

100,000 กองสวัสดิการ
สังคม

-

กองสวัสดิการ
สังคม
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต/อต-านการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป@องกันการทุจริต
ภารกิจที่ 2.1 การบริหารราชการเพื่อป@องกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

หนวยงาน

-

สํานักปลัดฯ

งบประมาณ

หนวยงาน

1. มาตรการสรางความโปรงใส เจาหนาที่งานบริหารบุคคล
ในการบริหารงานบุคคล
สามารถปฏิบัติงานเปXนไป
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
ตามมาตรฐานและหลัก
ธรรมาภิบาล

-

สํานักปลัดฯ

2. มาตรการออกคําสัง่
มีคาํ สั่งมอบหมายงานให
มอบหมายของนายกเทศมนตรี ผูเกีย่ วของปฏิบัตริ าชการ
ปลัดเทศบาลฯ และหัวหนา
แทน
สวนราชการ

-

สํานักปลัดฯ

1. กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
อปท.

ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

มีประกาศเจตจํานงการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร ประกาศตอ
สาธารณะชน มีแผนปฏิบัติ
การป@องกันการทุจริตอปท.

ภารกิจที่ 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัตริ าชการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.61

พ.ค.61

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

3. โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง

เผยแพรขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา
3 ชองทาง

-

กองคลัง
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต/อต-านการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป@องกันการทุจริต
ภารกิจที่ 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัตริ าชการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

หนวยงาน

สรางความโปรงใสในการ
บริการสาธารณะ
ใหประชาชนไดรับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไมเลือกปฏิบัติ

-

ทุกกอง/สํานัก

5. มาตรการป@องกันการทุจริต สรางความโปรงใสในการ
และสรางความโปรงใสในการ บริการสาธารณะ
ดําเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน

-

สํานักทะเบียน

6. กิจกรรมการใชบัตรคิว
ในการติดตอราชการ

มีบัตรคิวสําหรับใหบริการ
แกประชาชนตามลําดับ
กอน - หลัง

-

ทุกกอง/สํานัก

7. มาตรการยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน

ประชาชนไดรับความ
พึงพอใจ

-

ทุกกอง/สํานัก

4. กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะ และการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชน โดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ

ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

สํานักปลัดฯ
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต/อต-านการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป@องกันการทุจริต
ภารกิจที่ 2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปXนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

หนวยงาน

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการ ประชาชนไดรับความสะดวก
ปฏิบัติงาน
รวดเร็วในการติดตอขอรับ
บริการ

-

ทุกกอง/สํานัก

2. โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

-

สํานักปลัดฯ

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และถูกตอง

ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

กองคลัง
กองชาง

รอยละ 80 ของเป@าหมาย
ดําเนินการแลวเสร็จ

-

สํานักปลัดฯ

4. โครงการมอบอํานาจ
มีการออกคําสัง่ มอบอํานาจ
เจาพนักงานทองถิ่นตามพ.ร.บ. นายกเทศมนตรีในฐานะ
ควบคุมอาคารพ.ศ.2522
เจาพนักงานทองถิ่น

-

กองชาง

5. มาตรการการออกคําสัง่
มีคาํ สั่งมอบหมายงานให
มอบหมายของนายกเทศมนตรี ผูเกีย่ วของปฏิบัตริ าชการ
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน แทน
ราชการ

-

สํานักปลัดฯ

3. มาตรการมอบอํานาจของ
นายกเทศมนตรี
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต/อต-านการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป@องกันการทุจริต
ภารกิจที่ 2.4 การเชิดชูเกียรติแกพนักงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปXนทีป่ ระจักษO
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.61

พ.ค.61

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

งบประมาณ

หนวยงาน

1. โครงการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางดีเดน

มีการประกาศยกยองเชิดชู
เกียรติ

-

สํานักปลัดฯ

2. กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแกคณะกรรมการ
ชุมชน

คณะกรรมการชุมชนที่อทุ ศิ
เวลาปฏิบัตหิ นาทีจ่ นครบ
วาระไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ

-

กองสวัสดิการ
สังคม

3. โครงการเชิดชูเกียรติบคุ คล มีการประกาศยกยองเชิดชู
ตัวอยาง
เกียรติบุคคลตัวอยางทุกป\

-

สํานัก
การศึกษา
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต/อต-านการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป@องกันการทุจริต
ภารกิจที่ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

หนวยงาน

1. มาตรการจัดทําขอตกลงการ มีการจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติราชการ ป\ละ 2 ครั้ง

-

ทุกกอง/สํานัก

2. กิจกรรมใหความรวมมือกับ มีมาตรการจัดการและ
หนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการ มีความโปรงใส
ตามอํานาจหนาที่ เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุมดูแล
การปฏิบัตริ าชการของเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

-

ทุกกอง/สํานัก

3. มาตรการใหความรวมมือ
กับหนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคOกรอิสระ

ใหความรวมมือในการ
ตรวจสอบควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการ

-

ทุกกอง/สํานัก

4. มาตรการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน

มีเจาหนาทีร่ ับผิดชอบ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนตามขั้นตอน
ที่สอดคลองกับกฏหมาย

-

กองวิชาการ

ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

-9-

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 2 : การส/งเสริมบทบาทและการมีสว/ นร/วมของประชาชน
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ภารกิจที่ 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปXนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการตามอํานาจหนาทีข่ อง อปท.
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.61

พ.ค.61

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

งบประมาณ

หนวยงาน

1. มาตรการปรับปรุงศูนยO
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
ใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

ศูนยOขอมูลขาวสาร
มีประสิทธิภาพ

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

2. มาตรการเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สาํ คัญและ
หลากหลาย

จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับ
การเผยแพร

-

3. กิจกรรมการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพยOสิน ของ
เทศบาลและการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารที่สาํ คัญของทาง
ราชการ

-

งาน
ประชาสัมพันธO
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองคลัง

4. มาตรการจัดใหมีชองทาง
ที่ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

จํานวนชองทางในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของ
หนวยงาน

-

งาน
ประชาสัมพันธO
กองวิชาการ
และแผนงาน

- 10 -

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 2 : การส/งเสริมบทบาทและการมีสว/ นร/วมของประชาชน
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ภารกิจที่ 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปXนการอํานวยความสะดวก
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

หนวยงาน

5. มาตรการดําเนินงานศูนยOรบั สถิตจิ าํ นวนเรื่องรองทุกขO/
เรื่องราวรองทุกขOเทศบาลเมือง รองเรียน แจงผลใหผูรอง
สุไหงโก-ลก
เรียนทราบภายใน 15 วัน

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

6. มาตรการจัดใหมีชองทางที่ จํานวนชองทางในการ
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร เผยแพรขอมูลขาวสารของ
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หนวยงาน

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

7. โครงการสื่อประชาสัมพันธO

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ใชแบบสอบถามความ
พึงพอใจในการดําเนินงาน

ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 2 : การส/งเสริมบทบาทและการมีสว/ นร/วมของประชาชน
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ภารกิจที่ 3.2 การรับฟAงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขOของประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.61

พ.ค.61

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

งบประมาณ

หนวยงาน

1. โครงการจัดตั้งศูนยOรับ
เรื่องราวรองทุกขOทองถิ่น

มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ผานสื่อประชาสัมพันธOใหม

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

2. โครงการเป_ดชองทาง
รับเรื่องราวรองทุกขO

มีการจัดทําทะเบียนรับเรือ่ ง
รองเรียนผานสือ่ ตางๆ
ที่เทศบาลทําขึ้น

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

3. กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหผูรองเรียน/รองทุกขOทราบ

การปฏิบัตหิ นาทีร่ าชการ
ถูกตองตามระเบียบกฏหมาย
เปXนธรรมกับทุกฝ'าย

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

งบประมาณ

หนวยงาน

12,000

กองวิชาการ
และแผนงาน

-

ทุกกอง/สํานัก

ภารกิจที่ 3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการของ อปท.
โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการจัดเวทีประชาคม

ตัวชี้วัด

ประชาชนเขารวมเวที
ประชาคมเพื่อพัฒนาทองถิ่น

2. กิจกรรมการประเมินผลการ ผลการปฏิบัติราชการของ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
เทศบาลดีข้นึ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.61

พ.ค.61

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 2 : การเสริมสร-างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอปท.
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท.
ภารกิจที่ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายในตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.61

พ.ค.61

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

งบประมาณ

หนวยงาน

1. โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป\
2561

ความเสี่ยงลดลง

-

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน

2. โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน

ลดความเสี่ยงตอการ
ปฏิบัติงาน

-

ทุกกอง/สํานัก

-

สํานักปลัดฯ

งบประมาณ

หนวยงาน

-

กองคลัง

3. มาตรการติดตามการ
มีการติดตามผลการปฏิบัติ
ประเมินผลระบบควบคุม
ตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ภายใน
ภารกิจที่ 4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัตหิ รือการบริหารราชการตามชองทางที่สามารถดําเนินการได
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. กิจกรรมการรายงานผลการ มีการพัฒนาการบริหารดาน
ใชจายเงินใหประชาชนไดรับ การเงิน การคลังและ
ทราบ
งบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.61

พ.ค.61

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 2 : การเสริมสร-างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอปท.
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท.
ภารกิจที่ 4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

หนวยงาน

ผูบริหารและสมาชิก
ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบ กฎหมายตางๆ
มากขึ้น

-

สํานักปลัดฯ

2. โครงการสงเสริมบทบาท
มีการจัดทําและดําเนินการ
หนาทีข่ องสมาชิกสภาเทศบาล ตามโครงการสงเสริมบทบาท
ของสมาชิกสภาเทศบาล

-

สํานักปลัดฯ

1. โครงการอบรมใหความรู
ดานระเบียบกฎหมายทองถิ่น
ผูบริหารเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาล

ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร) ที่ 2 : การเสริมสร-างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอปท.
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอปท.
ภารกิจที่ 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.61

พ.ค.61

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

งบประมาณ

หนวยงาน

1. มาตรการเฝ@าระวังการ
คอรOรปั ชั่นโดยภาคประชาชน

คณะกรรมการชุมชน
มีความรู ความเขาใจและ
สามารถตรวจสอบคอรOรปั ชั่น
ได

-

สํานักปลัดฯ

2. มาตรการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการ
ป@องกันการทุจริต

ทุกภาคสวนมีความรู
มีจิตสํานึก และตระหนัก
เกี่ยวกับปAญหาการทุจริต

-

กองวิชาการ

