
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป� พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร) ที่ 1 : การสร-างสังคมที่ไม/ทนต/อการทุจริต 

  มิติที่ 1  การสรางสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต 
  ภารกิจที่ 1.1  การสรางจิตสาํนึกและความตระหนักแก�บคุลากรทั้งขาราชการการเมืองฝ'ายบรหิาร ขาราชการการเมอืงฝ'ายสภาทองถิ่นและฝ'ายประจาํของอปท. 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. โครงการฝ6กอบรมผูบริหาร
และสมาชกิสภาเทศบาล 

ผูบริหารและสมาชิกสภา 
เทศบาลผ�านการอบรม     
ไม�นอยกว�า รอยละ 50 

            200,000 สาํนักปลัดฯ 

2. โครงการฝ6กอบรมพนักงาน
ลูกจาง และพนักงานจาง
เทศบาล 

มีพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครู ลูกจางประจาํ พนักงาน
จาง ผ�านการอบรมไม�นอย
กว�ารอยละ 50 

            700,000 สํานักปลัดฯ 

สํานักการศึกษา 

3. โครงการส�งเสริมสนับสนุน
ใหบคุลากรของเทศบาลเขารับ
การประชุมฝ6กอบรมการสราง
จิตสาํนึกและความตระหนักต�อ
การป@องกันและต�อตานทุจริต 

ระดับความรูความเขาใจของ
ผูเขาร�วมโครงการไม�นอยกว�า
รอยละ 75 

            50,000 ทุกกอง 

4. มาตรการปลกูฝAงความรูใหมี
ความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict 
of interest 

มีการประชุมหรอืสมัมนา
บุคลากรใหเขาใจ Conflict 
of interest 

            - สาํนักปลัดฯ 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป� พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร) ที่ 1 : การสร-างสังคมที่ไม/ทนต/อการทุจริต 

  มิติที่ 1  การสรางสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต 
  ภารกิจที่ 1.2  การสรางจิตสาํนึกและความตระหนักแก�ประชาชนทกุภาคส�วนในทองถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. โครงการฝ6กอบรมสัมมนา
กลุ�มพลังมวลชน กลุ�มต�างๆ 

กลุ�มเป@าหมายไดรบัความรู
เกี่ยวกับการป@องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
ทางราชการ 

            500,000 ทุกกอง 

2. โครงการรักษOแม�น้าํโก-ลก ประชาชนมคีวามตระหนัก
หวงแหนที่จะช�วยกันดแูล
รักษาแม�น้ํา 

            150,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

3. โครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอย 

ประชาชนมคีวามรู ความ
เขาใจเรื่องการคัดแยกขยะ
และมีจิตสาํนึกในการอนุรักษO
สิ่งแวดลอม 

            200,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรูและนาํหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงไป
ประยุกตOใชในชีวิตประจาํวัน 

            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  การสรางสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต 
  ภารกิจที่ 1.3  การสรางจิตสาํนึกและความตระหนักแก�เด็กและเยาวชน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. โครงการฝ6กอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมแก�เยาวชน 

เยาวชนมคีุณธรรม จริยธรรม 
มีความสามคัค ี

            70,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการค�ายคุณธรรม ผูเขาร�วมกิจกรรมไดเรียนรู
และฝ6กปฏิบัตวิิธทีางศาสนา
ที่ถูกตอง 

            50,000 โรงเรียน 
เทศบาล 1 -  4 

3. โครงการโรงเรียนสขีาว    
   “โตไม�โกง” 

โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 
โรงเรียน มีการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรดังกล�าว 

            - 

 

โรงเรียน 
เทศบาล 1 -  4 

4. โครงการค�ายคุณธรรม
สาํหรับเยาวชนนอกโรงเรียน 

เยาวชนนอกสถานศกึษา
ไดรับการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

            100,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการอบรมจิตอาสา มีชมรมจิตอาสาที่มีรูปแบบ
และกิจกรรม เพื่อกิจกรรม
สาธารณะประโยชนO 

            - 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป� พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร) ที่ 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต/อต-านการทุจริต 

  มิติที่ 2  การบรหิารราชการเพื่อป@องกันการทุจริต 
   ภารกจิที่ 2.1  การบริหารราชการเพื่อป@องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. กิจกรรมประกาศเจตจาํนง
ต�อตานการทุจริตของผูบรหิาร
อปท. 

มีประกาศเจตจาํนงการ
ต�อตานการทุจริตของ
ผูบริหาร ประกาศต�อ
สาธารณะชน มีแผนปฏิบัติ
การป@องกันการทุจริตอปท. 

            - 

 

สํานักปลัดฯ 

  

      ภารกจิที่ 2.2  มาตรการสรางความโปร�งใสในการปฏิบัตริาชการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. มาตรการสรางความโปร�งใส
ในการบริหารงานบคุคล     
(ถือปฏบิัติตามระเบียบ) 

เจาหนาที่งานบริหารบุคคล
สามารถปฏบิัติงานเปXนไป
ตามมาตรฐานและหลัก   
ธรรมาภิบาล 

            - 

 

สํานักปลัดฯ 

2. มาตรการออกคาํสัง่
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลฯ และหวัหนา
ส�วนราชการ 

มีคาํสั่งมอบหมายงานให
ผูเกี่ยวของปฏิบัติราชการ
แทน 

            - 

 

สํานักปลัดฯ 



3. โครงการเผยแพร�ขอมูล
ข�าวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง 

เผยแพร�ขอมูลข�าวสาร    
การจัดซื้อจัดจางไม�นอยกว�า 
3 ช�องทาง 

            - 

 

กองคลัง 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป� พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร) ที่ 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต/อต-านการทุจริต 
   

    มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป@องกันการทุจริต 
   ภารกจิที่ 2.2  มาตรการสรางความโปร�งใสในการปฏิบัตริาชการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

4. กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะ และการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความ   
พึงพอใจแก�ประชาชน โดย
ทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏบิัติ 

สรางความโปร�งใสในการ
บริการสาธารณะ            
ใหประชาชนไดรบัความ   
พึงพอใจโดยทัดเทียมกัน   
ไม�เลือกปฏิบัติ 

            - 

 

ทุกกอง/สํานัก 

5. มาตรการป@องกันการทุจริต
และสรางความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจาํตัวประชาชน 

สรางความโปร�งใสในการ
บริการสาธารณะ 

            - 

 

สํานักทะเบียน 

สํานักปลัดฯ 

6. กิจกรรมการใชบัตรควิ    
ในการติดต�อราชการ 

มีบัตรควิสาํหรับใหบริการ 
แก�ประชาชนตามลาํดับ     
ก�อน - หลัง 

            - 

 

ทุกกอง/สํานัก 

7. มาตรการยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน 

ประชาชนไดรับความ       
พึงพอใจ 

            - 

 

ทุกกอง/สํานัก 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป� พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร) ที่ 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต/อต-านการทุจริต 

    มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป@องกันการทุจริต 
   ภารกจิที่ 2.3  มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปXนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏบิัติงาน 

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการติดต�อขอรับ
บริการ 

            - 

 

ทุกกอง/สํานัก 

2. โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และถูกตอง 

            - 

 

สํานักปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช�าง 

3. มาตรการมอบอาํนาจของ
นายกเทศมนตรี 

รอยละ 80 ของเป@าหมาย 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

            - 

 

สํานักปลัดฯ 

4. โครงการมอบอํานาจ     
เจาพนักงานทองถิ่นตามพ.ร.บ.
ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 

มีการออกคาํสัง่มอบอํานาจ
นายกเทศมนตรีในฐานะ   
เจาพนักงานทองถิ่น 

            - 

 

กองช�าง 

 

5. มาตรการการออกคาํสัง่
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหวัหนาส�วน
ราชการ 

 

มีคาํสั่งมอบหมายงานให
ผูเกี่ยวของปฏิบัติราชการ
แทน 

            - 

 

สํานักปลัดฯ 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป� พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร) ที่ 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต/อต-านการทุจริต 

    มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป@องกันการทุจริต 
    ภารกิจที่ 2.4  การเชิดชูเกียรติแก�พนักงาน/บคุคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏบิัติตนใหเปXนที่ประจักษO 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. โครงการคัดเลอืกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจาํและ
พนักงานจางดีเด�น 

มีการประกาศยกย�องเชิดชู
เกียรติ 

            - 

 

สํานักปลัดฯ 

2. กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก�คณะกรรมการ
ชุมชน 

คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศ
เวลาปฏิบัตหินาที่จนครบ
วาระไดรับการยกย�องเชิดชู
เกียรติ 

            - 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการเชิดชูเกียรติบคุคล
ตัวอย�าง 

มีการประกาศยกย�องเชิดชู
เกียรติบุคคลตัวอย�างทกุป\ 

            - 

 

สํานัก
การศึกษา 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป� พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร) ที่ 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต/อต-านการทุจริต 

   มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป@องกันการทจุริต 
   ภารกจิที่ 2.5  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. มาตรการจัดทําขอตกลงการ
ปฏบิัติราชการ 

มีการจัดทําขอตกลงการ
ปฏบิัติราชการ ป\ละ 2 ครั้ง 

            - 

 

ทุกกอง/สํานัก 

2. กิจกรรมใหความร�วมมอืกับ
หน�วยตรวจสอบที่ไดดําเนินการ
ตามอาํนาจหนาที่ เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุมดแูล       
การปฏิบัตริาชการของเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก 

มีมาตรการจัดการและ       
มีความโปร�งใส 

            - 

 

ทุกกอง/สํานัก 

3. มาตรการใหความร�วมมือ
กับหน�วยงานตรวจสอบ       
ทั้งภาครัฐและองคOกรอิสระ 

ใหความร�วมมือในการ
ตรวจสอบควบคุมดูแลการ
ปฏบิัติราชการ 

            - 

 

ทุกกอง/สํานัก 

4. มาตรการแต�งตั้ง
ผูรบัผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน 

มีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนตามขั้นตอน        
ที่สอดคลองกับกฏหมาย 

            - 

 

กองวิชาการ 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป� พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร) ที่ 2 : การส/งเสริมบทบาทและการมีส/วนร/วมของประชาชน 

   มิติที่ 3  การส�งเสริมบทบาทและการมสี�วนร�วมของภาคประชาชน  
   ภารกจิที่ 3.1  จัดใหมีและเผยแพร�ขอมูลข�าวสารในช�องทางที่เปXนการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนไดมีส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาทีข่อง อปท. 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. มาตรการปรับปรุงศูนยO
ขอมูลข�าวสารของเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก               
ใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

ศูนยOขอมลูข�าวสาร           
มีประสิทธภิาพ 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

2. มาตรการเผยแพร�ขอมลู
ข�าวสารที่สาํคญัและ
หลากหลาย 

จํานวนขอมูลข�าวสารที่ไดรบั
การเผยแพร� 

            - 

 

งาน
ประชาสัมพันธO 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

3. กิจกรรมการเผยแพร�ขอมูล
ข�าวสารดานการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพยOสิน ของ
เทศบาลและการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงิน   
การคลงั 

ประชาชนไดรับขอมูล
ข�าวสารที่สาํคญัของทาง
ราชการ 

            - 

 

กองคลัง 

4. มาตรการจัดใหมีช�องทาง  
ที่ประชาชนเขาถึงขอมูล
ข�าวสารของเทศบาลเมือง      
สุไหงโก-ลก 

จํานวนช�องทางในการ
เผยแพร�ขอมูลข�าวสารของ
หน�วยงาน 

            - 

 

งาน 
ประชาสัมพันธO 
กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป� พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร) ที่ 2 : การส/งเสริมบทบาทและการมีส/วนร/วมของประชาชน 

   มิติที่ 3  การส�งเสริมบทบาทและการมสี�วนร�วมของภาคประชาชน 
   ภารกจิที่ 3.1  จัดใหมีและเผยแพร�ขอมูลข�าวสารในช�องทางที่เปXนการอํานวยความสะดวก 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

5. มาตรการดําเนินงานศูนยOรบั
เรื่องราวรองทุกขOเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก 

สถิติจาํนวนเรื่องรองทุกขO/
รองเรียน แจงผลใหผูรอง           
เรียนทราบภายใน 15 วัน 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

6. มาตรการจัดใหมีช�องทางที่
ประชาชนเขาถึงขอมูลข�าวสาร
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

จํานวนช�องทางในการ
เผยแพร�ขอมูลข�าวสารของ
หน�วยงาน 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

7. โครงการสื่อประชาสัมพันธO ใชแบบสอบถามความ      
พึงพอใจในการดําเนินงาน 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป� พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร) ที่ 2 : การส/งเสริมบทบาทและการมีส/วนร/วมของประชาชน 

   มิติที่ 3  การส�งเสริมบทบาทและการมสี�วนร�วมของภาคประชาชน 
   ภารกจิที่ 3.2  การรับฟAงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขOของประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. โครงการจัดตั้งศูนยOรับ
เรื่องราวรองทุกขOทองถิ่น 

มีการเผยแพร�ขอมลูข�าวสาร
ผ�านสื่อประชาสัมพันธOใหม� 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

2. โครงการเป_ดช�องทาง     
รับเรื่องราวรองทกุขO 

มีการจัดทําทะเบียนรับเรือ่ง
รองเรียนผ�านสือ่ต�างๆ       
ที่เทศบาลทาํขึ้น 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

3. กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง           
ใหผูรองเรียน/รองทุกขOทราบ 

การปฏิบัติหนาที่ราชการ
ถูกตองตามระเบียบกฏหมาย
เปXนธรรมกับทุกฝ'าย 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

   

   ภารกจิที่ 3.3 การส�งเสริมใหประชาชนมีส�วนร�วมบรหิารกิจการของ อปท. 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. โครงการจัดเวทีประชาคม ประชาชนเขาร�วมเวที
ประชาคมเพื่อพฒันาทองถิ่น 

            12,000 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

2. กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏบิัติราชการของเทศบาล 

ผลการปฏบิัติราชการของ
เทศบาลดีขึ้น 

            - 

 

ทุกกอง/สํานัก 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป� พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร) ที่ 2 : การเสรมิสร-างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอปท. 

   มิติที่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการของ อปท. 
   ภารกจิที่ 4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาํป\ 
2561 

ความเสี่ยงลดลง             - 

 

หน�วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

2. โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 

ลดความเสี่ยงต�อการ
ปฏบิัติงาน 

            - 

 

ทุกกอง/สํานัก 

3. มาตรการติดตามการ
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

มีการติดตามผลการปฏบิัติ
ตามแผนการปรบัปรุงควบคุม
ภายใน 

            - 

 

สํานักปลัดฯ 

   

   ภารกจิที่ 4.2  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมสี�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช�องทางที่สามารถดําเนินการได 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. กิจกรรมการรายงานผลการ
ใชจ�ายเงินใหประชาชนไดรับ
ทราบ 

มีการพฒันาการบริหารดาน
การเงิน การคลงัและ
งบประมาณอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

            - 

 

กองคลัง 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป� พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร) ที่ 2 : การเสรมิสร-างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอปท. 

   มิติที่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการของ อปท. 
   ภารกจิที่ 4.3  การส�งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. โครงการอบรมใหความรู 
ดานระเบียบกฎหมายทองถิ่น
ผูบริหารเทศบาลและสมาชกิ
สภาเทศบาล 

ผูบริหารและสมาชิก        
ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบ กฎหมายต�างๆ  
มากขึ้น 

            - 

 

สํานักปลัดฯ 

2. โครงการส�งเสริมบทบาท
หนาทีข่องสมาชิกสภาเทศบาล 

มีการจัดทําและดําเนินการ
ตามโครงการส�งเสริมบทบาท
ของสมาชิกสภาเทศบาล 

            - 

 

สํานักปลัดฯ 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป� พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร) ที่ 2 : การเสรมิสร-างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอปท. 

   มิติที่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการของอปท. 
   ภารกจิที่ 4.4  เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชมุชน และบรูณาการทุกภาคส�วนเพื่อต�อตานการทจุริต   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณ หน�วยงาน 
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 

1. มาตรการเฝ@าระวังการ
คอรOรปัชั่นโดยภาคประชาชน 

คณะกรรมการชุมชน         
มีความรู ความเขาใจและ
สามารถตรวจสอบคอรOรปัชั่น
ได 

            - 

 

สํานักปลัดฯ 

2. มาตรการส�งเสริมและ
พัฒนาเครอืข�ายดานการ
ป@องกันการทุจริต 

ทุกภาคส�วนมีความรู         
มีจิตสาํนึก และตระหนัก
เกี่ยวกับปAญหาการทุจริต 

            - 

 

 

กองวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


