
 

 

 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจำปี พ.ศ.2563 

 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ภารกิจที่ 1.1  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำของอปท. 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้บริหารและสมาชิกสภา 
เทศบาลผ่านการอบรม     
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

            200,000 สำนักปลัดฯ 

2. โครงการฝึกอบรมพนักงาน
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล 

มีพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครู ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง ผ่านการอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

            700,000 สำนักปลัดฯ 

สำนักการศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรของเทศบาลเข้ารับ
การประชุมฝึกอบรมการสร้าง
จิตสำนึกและความตระหนักต่อ
การป้องกันและต่อต้านทุจริต 

ระดับความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

            50,000 ทุกกอง 

4. มาตรการปลูกฝังความรู้ให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict 
of interest 

มีการประชุมหรือสัมมนา
บุคลากรให้เข้าใจ Conflict 
of interest 

            - สำนักปลัดฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ภารกิจที่ 1.2  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. โครงการฝึกอบรมสัมมนา
กลุ่มพลังมวลชน กลุ่มต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
ทางราชการ 

            500,000 ทุกกอง 

2. โครงการรักษ์แม่น้ำโก-ลก ประชาชนมีความตระหนัก
หวงแหนที่จะช่วยกันดูแล
รักษาแม่น้ำ 

            150,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3. โครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอย 

ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ
และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

            200,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรู้และนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

            30,000 โรงเรียน
เทศบาล1-4 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ภารกิจที่ 1.3  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่เยาวชน 

เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสามัคคี 

            70,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการค่ายคุณธรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติวิธีทางศาสนา
ที่ถูกต้อง 

            50,000 โรงเรียน 
เทศบาล 1 -  4 

3. โครงการโรงเรียนสีขาว    
   “โตไม่โกง” 

โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 
โรงเรียน มีการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรดังกล่าว 

            - 

 

โรงเรียน 
เทศบาล 1 -  4 

4. โครงการค่ายคุณธรรม
สำหรับเยาวชนนอกโรงเรียน 

เยาวชนนอกสถานศึกษา
ได้รับการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

            100,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการอบรมจิตอาสา มีชมรมจิตอาสาที่มีรูปแบบ
และกิจกรรม เพ่ือกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

            - 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

  มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   ภารกิจที่ 2.1  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
อปท. 

มีประกาศเจตจำนงการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร ประกาศต่อ
สาธารณะชน มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตอปท. 

            - 

 

สำนักปลัดฯ 

  

      ภารกิจที่ 2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล     
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

เจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคล
สามารถปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานและหลัก   
ธรรมาภิบาล 

            - 

 

สำนักปลัดฯ 

2. มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

มีคำสั่งมอบหมายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการ
แทน 

            - 

 

สำนักปลัดฯ 



3. โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร    
การจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 
3 ช่องทาง 

            - 

 

กองคลัง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
   

    มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
   ภารกิจที่ 2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

4. กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะ และการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ   
พึงพอใจแก่ประชาชน โดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ            
ให้ประชาชนได้รับความ   
พึงพอใจโดยทัดเทียมกัน   
ไม่เลือกปฏิบัติ 

            - 

 

ทุกกอง/สำนัก 

5. มาตรการป้องกันการทุจริต
และสร้างความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจำตัวประชาชน 

สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ 

            - 

 

สำนักทะเบียน 

สำนักปลัดฯ 

6. กิจกรรมการใช้บัตรคิว    
ในการติดต่อราชการ 

มีบัตรคิวสำหรับให้บริการ 
แก่ประชาชนตามลำดับ     
ก่อน - หลัง 

            - 

 

ทุกกอง/สำนัก 

7. มาตรการยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน 

ประชาชนได้รับความ       
พึงพอใจ 

            - 

 

ทุกกอง/สำนัก 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

    มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
   ภารกิจที่ 2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อขอรับ
บริการ 

            - 

 

ทุกกอง/สำนัก 

2. โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง 

            - 

 

สำนักปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

3. มาตรการมอบอำนาจของ
นายกเทศมนตรี 

ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

            - 

 

สำนักปลัดฯ 

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

มีการออกคำสั่งมอบอำนาจ
นายกเทศมนตรีในฐานะ   
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

            - 

 

กองช่าง 

 

5. มาตรการการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

 

มีคำสั่งมอบหมายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการ
แทน 

            - 

 

สำนักปลัดฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

    มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
    ภารกิจที่ 2.4  การเชิดชูเกียรติแก่พนักงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. โครงการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างดีเด่น 

มีการประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

            - 

 

สำนักปลัดฯ 

2. กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่คณะกรรมการ
ชุมชน 

คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศ
เวลาปฏิบัติหน้าที่จนครบ
วาระได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

            - 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการเชิดชูเกียรติบุคคล
ตัวอย่าง 

มีการประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลตัวอย่างทุกปี 

            - 

 

สำนัก
การศึกษา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

   มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
   ภารกิจที่ 2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. มาตรการจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

มีการจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ปีละ 2 ครั้ง 

            - 

 

ทุกกอง/สำนัก 

2. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุมดูแล       
การปฏิบัติราชการของเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก 

มีมาตรการจัดการและ       
มีความโปร่งใส 

            - 

 

ทุกกอง/สำนัก 

3. มาตรการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบ       
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการ 

            - 

 

ทุกกอง/สำนัก 

4. มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนตามขั้นตอน        
ที่สอดคล้องกับกฏหมาย 

            - 

 

กองวิชาการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
   ภารกิจที่ 3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. มาตรการปรับปรุงศูนย์
ข้อมลูข่าวสารของเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก               
ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร           
มีประสิทธิภาพ 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

2. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย 

จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
การเผยแพร่ 

            - 

 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

3. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สิน ของ
เทศบาลและการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน   
การคลัง 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่สำคัญของทาง
ราชการ 

            - 

 

กองคลัง 

4. มาตรการจัดให้มีช่องทาง  
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลเมือง      
สุไหงโก-ลก 

จำนวนช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน 

            - 

 

งาน 
ประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   ภารกิจที่ 3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวก 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

5. มาตรการดำเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก 

สถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน แจ้งผลให้ผู้ร้อง           
เรียนทราบภายใน 15 วัน 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

6. มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ี
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

จำนวนช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

7. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ ใช้แบบสอบถามความ      
พึงพอใจในการดำเนินงาน 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   ภารกิจที่ 3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ท้องถิ่น 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

2. โครงการเปิดช่องทาง     
รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

มีการจัดทำทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ       
ที่เทศบาลทำขึ้น 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

3. กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง           
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

            - 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

   

   ภารกิจที่ 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท. 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. โครงการจัดเวทีประชาคม ประชาชนเข้าร่วมเวที
ประชาคมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

            12,000 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

2. กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล 

ผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลดีขึ้น 

            - 

 

ทุกกอง/สำนัก 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอปท. 

   มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. 
   ภารกิจที่ 4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. โครงการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี 
2561 

ความเสี่ยงลดลง             - 

 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

2. โครงการจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน 

ลดความเสี่ยงต่อการ
ปฏิบัติงาน 

            - 

 

ทุกกอง/สำนัก 

3. มาตรการติดตามการ
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

มีการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน 

            - 

 

สำนักปลัดฯ 

   

   ภารกิจที่ 4.2  การสนับสนนุให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ 

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

มีการพัฒนาการบริหารด้าน
การเงิน การคลังและ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

            - 

 

กองคลัง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอปท. 

   มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. 
   ภารกิจที่ 4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ 
ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหารเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาล 

ผู้บริหารและสมาชิก        
ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมายต่างๆ  
มากขึ้น 

            - 

 

สำนักปลัดฯ 

2. โครงการส่งเสริมบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล 

มีการจัดทำและดำเนินการ
ตามโครงการส่งเสริมบทบาท
ของสมาชิกสภาเทศบาล 

            - 

 

สำนักปลัดฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอปท. 

   มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอปท. 
   ภารกิจที่ 4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต   

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

งบประมาณ หน่วยงาน 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

คณะกรรมการชุมชน         
มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถตรวจสอบคอร์รัปชั่น
ได้ 

            - 

 

สำนักปลัดฯ 

2. มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

ทุกภาคส่วนมีความรู้         
มีจิตสำนึก และตระหนัก
เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 

            - 

 

 

กองวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


