แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ ประจาปีงบประมาณ 2561

ของ
เทศบาลตาบลเวียงสรวย
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ 1
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล
ของเทศบาลตาบลเวียงสรวย

ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

1.2 ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลเวียงสรวยว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561 2564)
วิสัยทัศน์
“เทศบาลตาบลเวียงสรวยใสสะอาด ปราศจากการทุจริต”
พันธกิจ
“สร้ างวั ฒ นธรรมต่ อ ต้า นการทุ จริ ต ยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในการบริห ารจั ด การในองค์ กรแบบ
บูรณาการ”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เทศบาลตาบลเวียงสรวยไม่มีเรื่องร้องเรียนใดใดจากการบริหารจัดการงานในองค์กร และค่าประเมิน
ITA มีคะแนนสูงกว่าปีที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์หลัก
1. หน่วยงานมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในองค์กร
3. มี ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ก รโดยมี ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และระบบบริ ห ารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิบาลในองค์กร
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
3. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
4. พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยกาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
กลยุทธ์ที่ 2 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยกาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
2. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
3. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการ
ทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มี การเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็น
ต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่เลือกตั้งของ
นักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอน
ของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”โดยกาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” กาหนดกลยุทธ์ และ
แนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว
และเข้าถึงได้ง่าย
๒. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน

ส่วนที่ 2
กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตาบลเวียงสรวย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3
นโยบายเน้นหนัก มท.
(พ.ศ.2561-2564)

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10
การป้องกันปราบปราบการทุจริต
มหาดไทยใสสะอาด

คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต :
CPI

10.5 ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อ 1. กาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต :
CPI

10.2 ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ
สาธารณะได้ ร วดเร็ ว ประหยั ด
ส ะ ด ว ก ท า ขั้ น ต อ น ที่ แ น่ น อ น
ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความเชื่อถือของหน่วยงานของ
รั ฐ และเปิ ด เผยการประเมิ น ผลต่ อ

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการ
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและ
รวดเร็ว กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อ 3. การควบคุม กากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต :
CPI
ของประเทศไทย

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู้ สร้ างนวั ตกรรมการ
ทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
และมีระบบบูรณาการ
10.7 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี
องค์กรภาคเอกชน และเครือข่ายต่าง
ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ ต่ อ ต้ า นการ

ข้ อ 1. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นในการ
ตรวจสอบ เฝ้ า ระวั ง เพื่ อ สกั ด กั้ น มิ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ
ข้ อ 5. สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ป.ป.ท. ในการพิ สู จ น์
เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และการรายงานผลการปฏิ บั ติ ต่ อ
คสช.

กรอบการดาเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตาบลเวียงสรวย ปี 2561

คาสั่ง คสช.ที่ 69/2557

นโยบายรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย
นโยบายจังหวัดเชียงราย

นโยบาย
นายกเทศมนตรีตาบล
เวียงสรวย

ภารกิจหลักเทศบาลตาบลเวียงสรวย

วาระมหาดไทยใสสะอาด

สอดคล้องกับนโยบาย

การบริหารองค์กร
ยุทธศาสตร์
ชาติกฯธรรมาภิ
ระยะทีบ่ าล
ด้วยหลั
3 (พ.ศ.2561-2564)
สนับสนุน
ให้องค์กรใสสะอาด

กลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน

เทศบาล
ตาบลเวียง
สรวย

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ด้านการป้องกัน ปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เทศบาลตาบลเวียงสรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปราบ
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เทศบาลตาบลเวียงสรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ ที่

กลยุทธ์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
2. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต
3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
นโยบาย
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์
ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา 1. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ระบบป้องกันการทุจริต ทุจริต
เชิงรุก
2. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกัน
การทุจริต
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
กลไกและกระบวนการ การทุจริต
การปราบปรามการ
ทุจริต
รวม
รวมทั้งหมด

จานวน
โครงการ
7

งบประมาณ
(บาท)
110,000

2

60,000

12

80,000

21
10

250,000
10,000

4

1,000

14
-

11,000
-

2

150,000

2
2

150,000
0

2
39

0
411,000

3.1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ที่

1

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
หน่วย
นับ

ปริมาณ บูรณา
งาน
การ

โครงการบริหารงานตาม
คน
หลักธรรมาภิบาล
(ร้อยละ)

ร้อยละ
95

2/ปี

2 โครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมใน
การทางาน

จานวน
(เรื่อง)

งบประมาณรวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
ตัวชี้วัด
งบปกติ

รวม

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรในสังกัด
ลงนามรับทราบเพื่อ
ถือปฏิบัติตามหลักธรร
มาภิบาล

ผลลัพธ์

1.ยกระดับจิตสานึก
และความตระหนัก
ในการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่น
1.จัดทาคูม่ ือประมวล 1.สามารถสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมใน จิตสานึกและความ
การทางาน
ตระหนักในการ
2.จัดอบรมสัมมนา
ประพฤติตาม
เกี่ยวกับการส่งเสริม ประมวลจริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมใน
การทางาน

หน่วย
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ
/

/

/

/

/

/

ทต.
เวียง
สรวย

ทต.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
ที่

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
ดาเนินงาน
หน่ว ปริมา บูรณา
งบปกติ
รวม
ยนับ ณงาน การ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

3

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการกระทาการอันเป็น
การขัดกันแห่งประโยชน์ หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน

คน
(ร้อย
ละ)

ร้อยละ
95

4

กิจกรรมการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล

หมู่
บ้าน
(ร้อย
ละ)

ร้อยละ
100

งบประมาณรวม

10,000

10,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรในสังกัด
ได้เข้าร่วมการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประทาการอันเป็น
การขัดกันแห่ง
ประโยชน์ หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน

1.ยกระดับ
จิตสานึกและ
ความตระหนักที่
จะไม่กระทาการ
อันเป็นการขัดแห่ง
ผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์
ทับซ้อน

ไม่ใช้
ตัวแทนชุมชนเข้ามา
งบประมาณ เป็นกรรมการ ในการ
ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ
เทศบาล

10,000

1.ยกระดับ
จิตสานึกและ
ความตระหนักใน
การรักษา
ผลประโยชน์
สาธารณะ

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ
/

/

/

/

ทต.
เวียง
สรวย

/

ทต.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมา บูรณา
งบปกติ
รวม
นับ
ณงาน การ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ

5

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ต้นไม้
จานวน
(ต้น)

5,000

10,000

10,000

1.ส่งเสริม สนับสนุน
หมู่บ้านในเขต
เทศบาลปลูกต้นไม้
จานวนอย่างน้อย
5,000 ต้น

1.ยกระดับ
จิตสานึกและ
ความตระหนักใน
การรักษา
ผลประโยชน์
สาธารณะ

/

ทต.
เวียง
สรวย

6

โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่
เทศบาล

จานวน
(แห่ง)

1

10,000

10,000

1.ปลูกต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณะ จานวน 1
แห่ง

1.ยกระดับ
จิตสานึกและ
ความตระหนักใน
การรักษา
ผลประโยชน์
สาธารณะ

/

ทต.
เวียง
สรวย

งบประมาณรวม

20,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
ที่
7

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
โครงการค่ายเยาวชน
เสริมสร้างคุณธรรม
ต่อต้าน
การทุจริต

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ บูรณา
งบปกติ
รวม
นับ
งาน
การ
จานวน
(ครั้ง)

1

งบประมาณรวม

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

1.เทศบาลจัดให้
เยาวชนมีการเข้าค่าย
เสริมสร้างคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริต
จานวน 1 ครั้ง

1.ยกระดับ
จิตสานึกและ
ความตระหนักใน
ความซื่อสัตย์
สุจริต

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ
/

ทต.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์ นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1

โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

2

เสริมสร้างความรูเ้ กี่ยวกับ
การดาเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
จานวน
2
(ครั้ง)

จานวน
(ครั้ง)

1

งบประมาณรวม

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
ตัวชี้วัด
บูรณาการ

งบปกติ

ผลลัพธ์

รวม

50,000

50,000 ฝึกอบรมสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้
ให้กับกลุ่ม
ประชาชนจานวน
2 ครั้ง

1.ยกระดับ
จิตสานึกและ
ความตระหนักใน
การปฏิบัติในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

10,000 1.จัดอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับ
การดาเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.ยกระดับ
จิตสานึกและ
ความตระหนักใน
การปฏิบัติในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

60.000

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ หน่วย
(บาท)
งาน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
ชอบ
1
2
3
4
/
/
ทต.
เวียง
สรวย

/

ทต.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ที่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ บูรณา
งบปกติ
รวม
นับ
งาน
การ

1

โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบัน

แห่ง

1

50,000

50,000

2

กิจกรรมการให้ความรู้
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ

ครั้ง

1

10,000

10,000

งบประมาณรวม

60,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

1.ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลให้มี
ความ
1.ขัดฝึกอบรม
ให้ความรู้
เกี่ยวกับพรบ.
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

1.มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
1.มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การคานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่
กาหนดให้อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชน
ตราบและตรวจสอบได้

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ
/

/

ทต.
เวียง
สรวย
ทด.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต

ที่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมา บูรณา งบ
รวม
นับ ณงาน การ
ปกติ

ตัวชี้วัด

3

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ งาน
กิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล

จานวน
(ครั้ง)

12

ไม่ใช้งบ 1.แต่ละสานัก/
ประมาณ กองมีการ
ประชาสัมพันธ์
งานที่เกี่ยวข้อง
2.จัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
งานของเทศบาล
ในแต่ละเดือน
จานวนเดือนละ
1 ครั้ง

4

การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตาบลเวียงสรวย

จานวน
(แห่ง)

1

ไม่ใช้งบ 1.จัดตั้งศูนย์
ประมาณ ยุติธรรมชุมชน
ในเทศบาล
จานวน 1 แห่ง

งบประมาณรวม

0.00

ผลลัพธ์
1.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณ
ราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่
กาหนดให้อปท.ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนตราบและตรวจสอบ
ได้
1.,มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล เพื่อเป็นกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น การให้
ความรู้ แก่ประชาขนในการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาล

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ
/

/

/

/

/

ทต.
เวียง
สรวย

ทต.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมายดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
บูรณา
การ

ตัวชี้วัด
งบปกติ

ผลลัพธ์

รวม

5

กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณผ่าน
การประชาคมหมู่บ้าน

จานวน
(หมู่บ้าน)

15

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

6

การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
สาหรับประชาชน

จานวน
(แห่ง)

1

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

0,00

เทศบาลมี
กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น การ
ให้ความรู้ แก่
ประชาขนในการ
ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ของ
เทศบาล
1.จัดตั้งศูนย์บริการ 1.,มีศูนย์บริการ
ร่วมสาหรับ
ร่วมของเทศบาล
ประชาชน จานวน เพื่อเป็น
1 แห่ง
กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น การ
ให้ความรู้ แก่
ประชาขนในการ
ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ของ
เทศบาล

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ

1.จัดประชุม
ประชาคมการ
จัดทาแผนพัฒนาฯ
จานวน 15
หมู่บ้าน

/

/

ทต.
เวียง
สรวย

ทด.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมายดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

ปริมาณ บูรณา
งาน
การ

7

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนา การ
จัดทางบประมาณ การใช้
จ่ายเงินสะสม ผ่านทาง
ประชาคมหมู่บ้าน

จานวน
(หมู่บ้าน)

15

8

กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้แทน
หมู่บ้าน ร่วมเป็นกรรมการ
จัดหาพัสดุ

จานวน
(หมู่บ้าน)

15

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์
1.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาการ
จัดทางบประมาณ

งบปกติ

รวม

20,000

20,000

1.จัดประชุม
ประชาคมการ
จัดทาแผนพัฒนา
ให้สอดคล้องกับ
การจ่ายเงินสะสม

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

1.ตัวแทน
1.ประชาชนมีส่วน
ประชาคมหมู่บ้าน ร่วมในการจัดหา
เข้ามามีส่วนร่วมใน พัสดุ
การจัดหาพัสดุของ
เทศบาล

20,000

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ
/

/

ทต.
เวียง
สรวย

ทด.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
บูรณา
การ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

9

กิจกรรมเพิ่มเติม
แผนพัฒนา

จานวน ไม่สามารถ
(ครั้ง)
ระบุได้

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

1.การเพิ่มเติมแผน
กรณีมคี วามจาเป็น
โครงการไม่ปรากฏ
ในแผนพัฒนา

1.ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
และประเมินผล
การปฏิบัติงาน

10

กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

จานวน
(ครั้ง)

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

1.คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา มีการ
ติดตามแผนพัฒนา
อย่างน้อย ปีละ 1
ครั้ง

1.ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
และประเมินผล
การปฏิบัติงาน

1

0.00

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ
/

/

ทต.
เวียง
สรวย

/

ทด.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมายดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
บูรณา
การ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ

11

กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้แทน
หมู่บ้านร่วมเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง

จานวน
(หมู่บ้าน)

15

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

1.ประชาคมของแต่
ละหมู่บา้ น เข้าร่วม
เป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล

1.ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ
กากับดูแลการ
บริหาร
งบประมาณ
รายรับ – รายจ่าย
เงิน การหา
ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

/

/

/

/

ทต.
เวียง
สรวย

12

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เพื่อต่อต้านการทุจริต

จานวน
(ช่องทาง)

3

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

1.มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย 3
ช่องทาง
1.1 ประกาศ
1.2 หนังสือนาส่ง
1.3 ทางเว็บไซด์

1.มีการ
ดาเนินการเฝ้า
ระวังการทุจริต

/

/

/

/

ทด.
เวียง
สรวย

0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเขิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน

1

กิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารอปท.

จานวน
(ครั้ง)

1

2

กิจกรรมการปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริยธรรม ของ
ข้าราชการฝ่ายการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
(คน)

100

งบประมาณรวม

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
บูรณา
การ

ตัวชี้วัด
งบปกติ

ผลลัพธ์

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ

ไม่ใช้งบ 1.ผู้บริหารอปท. 1.ผู้บริหารมีการแสดง
ประมาณ มีกากรประกาศ เจตจานงต่อต้านการ
เจตจานงต่อต้าน ทุจริต
การทุจริต

/

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

/

0.00

1.ผู้บริหาร
อปท.
2.สมาชิกสภา
เทศบาล
3..ข้าราชการ
4. พนักงานจ้าง
ของเทศบาล ทุก
คน มีความรู้
ความเข้าใจและ
การปฏิบัตติ าม
ประมวล
จริยธรรม

1.เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้งโยกย้าย
โอน เลื่อนตาแหน่ง/
เลื่อนเงินเดือน และการ
มอบหมายงาน

ทต.
เวียง
สรวย

/

/

/

ทต.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเขิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ที่
3

4

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมายดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
หน่วย
นับ

ปริมาณ บูรณา
งาน
การ

แผนงานการจัดซื้อ การจัด -แผนการ
จ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส
จัดซื้อจัด
จ้าง
-ช่อง
ทางการ
เผยแพร่

1

โครงการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

1

จานวน
(ครั้ง)

ตัวชี้วัด
งบปกติ

3

งบประมาณรวม

10,000

ผลลัพธ์

รวม
ไม่ใช้งบ 1.กองคลังได้
ประมาณ จัดทาแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่
ตรงตาม
กาหนด
2.มีการ
เผยแพร่
แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่าง
น้อย 3
ช่องทาง
10,000 1.จัดจ้าง
มหาวิทยาลัย
ในการสารวจ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ
จานวน 1 ครั้ง
10,000

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ

1.เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

/

กอง
คลัง
ทต.
เวียง
สรวย

1.เกิดความโปร่งใสใน
การให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ

/

กอง
คลัง
ทต.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเขิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ที่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
หน่วย
นับ

ปริมาณ บูรณา
งบปกติ
งาน
การ

ตัวชี้วัด
รวม

5

การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
ตาบลเวียงสรวย

ช่อง
ทาง

3

ไม่ใช้งบ 1. ช่องทางการ
ประมาณ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล
อย่างน้อย 3
ช่องทาง

6

การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของ
เทศบาล เพื่อความ
โปร่งใสในการทางาน

- จานวน
(สานัก/
กอง)

4

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

งบประมาณรวม

ผลลัพธ์

0.00

1.มีการจัดทา
แผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลา
การดาเนินงาน
ปิดประกาศไว้
ณ สานักงาน
และประกาศ
ทางเว็บไซด์

1.เทศบาลมีการจัดทา
แผนภูมิขั้นตอน และ
ระยะเวลาการดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
เปิดเผย ณ ที่ทาการและ
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศของอปท.
2. .เทศบาลมีการจัดทา
แผนภูมิขั้นตอน และ
ระยะเวลาการดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
เปิดเผย ณ ที่ทาการและ
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศของอปท.

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ
/

/

/

/

/

ทต.
เวียง
สรวย

ทต.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเขิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ บูรณา
งบปกติ
รวม
นับ
งาน
การ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ

7

มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายงานของนาบก
เทศมนตรี ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกอง

จานวน
สานัก/
กอง

4

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

1.มีการจัดทาคาสั่ง
มอบอานาจ
2.มีการเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
อย่างน้อย 3
ช่องทาง

1.มีการกระจาย
อานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่งอนุญาต
อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทน

/

8

กิจกรรมการจัดทาข้อตกลง
การปฏิบัตริ าชการของ
เทศบาล

-จานวน
เรื่อง
ข้อตกลง

2

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

3

1.มีการดาเนน
การให้มีขอ้ตกลง
ระหว่างบุคลากร
ในเทศบาล ได้
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรม จริยธรรม
และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี

/

-จานวน
ช่องทาง

1.มีการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการของ
เทศบาลอย่างน้อย
2 เรื่อง
2.มีการเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
อย่างน้อย 3
ช่องทาง

งบประมาณรวม

0.00

/

/

/

ทต.
เวียง
สรวย

ทต.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเขิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมายดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
บูรณา
การ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์
1.ได้มีการจัดทา
และรายงานผล
การจัดทาควบคุม
ภายในให้ผู้กากับ
ดูแล

รวม

1

แผนงานการจัดทาระบบ
ควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ

การจัดทา
ระบบ
ควบคุม
ภายใน
ของ
เทศบาล

1

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

1.มีการจัดทา
ระบบควบคุม
ภายในของแต่ละ
สานัก/กองและใน
ภาพรวมของ
เทศบาล

2

แผนงานการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให้
เกิดประสิทธิผล

จานวน
(ครั้ง)

1

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

1.มีการปรับปรุง
1.มีการติดตาม
ระบบควบคุม
ประเมินผล ระบบ
ภายในให้เหมาะสม ควบคุมภายในโดย
ได้ดาเนินการ1.1
มีการจัดทา
แผนการปรับปรุง
หรือบริหารความ
เสี่ยง
2.มีการรายงาน
ผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผน

งบประมาณรวม

0.00

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ
/

/

/

/

ทต.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน

1

กิจกรรมข้าราชการดีเด่น
พนักงานจ้างดีเด่น เนื่องใน
วันท้องถิ่นไทย และวัน
เทศบาล

จานวน
(คน)

2

2

กิจกรรมเสริมสร้างบุคคล
ตัวอย่าง ปฏิบัติตนเพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น

จานวน
(คน)

2

งบประมาณรวม

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
บูรณา
การ

งบปกติ

1,000

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

1.มอบเกียรติบตั ร
ให้แก่ข้าราชการ
ดีเด่นพนักงานจ้าง
ดีเด่นในวันท้องถิ่น
ไทย/วันเทศบาล

1.บุคุคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม
จริยธรรม ได้รับ
การยกย่องเชิดชู
เกียรติ

/

ทต.
เวียง
สรวย

1,000

1.มอบเกียรติบตั ร
ให้แก่บุคคล
ตัวอย่าง ปฏิบัติตน
เพื่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่นในวัน
ท้องถิ่นไทย/วัน
เทศบาล

1.บุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของ
ท้องถิ่นได้รับการ
ยกย่องเชิดชู

/

ทต.
เวียง
สรวย

รวม

1,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมายดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

ปริมาณ บูรณา
งาน
การ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

3

กิจกรรมส่งเสริมครัวเรือน
ตัวอย่าง เดินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

จานวน
(กิจกรรม)

1

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

1.มอบเกียรติบตั ร
ให้แก่ครัวเรือนที่
เดินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ในวันท้องถิ่นไทย/
วันเทศบาล

1.บุคคลที่ดารงตน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงได้รับการ
ยกย่องเชิดชู

4

กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐ และองค์กรอิสระ

จานวน
(ครั้ง)

เมื่อมี
หน่วย
ตรวจเข้า
มาตรวจ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

1.เทศบาลให้ความ
ร่วมมือกับฝ่าย
ตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กร
อิสระ

1.เทศบาลให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ
จังหวัด อาเภอ ที่
ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ เพื่อ
การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการ

งบประมาณรวม

0.00

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ
/

ทต.
เวียง
สรวย

ทต.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามาตรฐานสากล
ที่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ บูรณา
งบปกติ
รวม
นับ
งาน
การ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

1

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง

จานวน
(ครั้ง)

1

100,000

100,000 1.จัดอบรมให้
ความรู้แก่
ผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล
ข้าราชการฯ
พนักงานจ้าง
อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

1.สมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัตหิ น้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
กาหนดไว้

2

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกิจการ
สภาท้องถิ่นสาหรับ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

จานวน
(ครั้ง)

1

50,000

50,000

1.สมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับการส่งเสริม
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบเกี่ยวข้อง
กาหนดไว้

งบประมาณรวม

150,000

1.จัดอบรมให้
ความรู้แก่สภา
เทศบาล อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ
/

/

ทต.
เวียง
สรวย

ทต.
เวียง
สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็วและเข้าใจได้ง่าย
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมา บูรณา
งบปกติ
รวม
นับ ณงาน การ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ (บาท)
งาน
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร รับผิด
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 ชอบ

1

การจัดให้มีช่องทาง
ร้องเรียน ร้องทุกข์
หลากหลายช่องทาง

ช่อง
ทาง

3

ไม่ใช้งบ 1.ประชาชนมี
ประมาณ ช่องทางการ
ร้องเรียน
หลากหลาย
ช่องทางอย่างน้อย
3 ช่องทาง

1.มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก

/

/

/

/

ทต.
เวียง
สรวย

2

แผนงานการปรับปรุงระบบ
และจัดการเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์

ช่อง
ทาง

3

ไม่ใช้งบ จัดให้มีช่องทางใน
ประมาณ การร้องเรียน
จานวน 3
ช่องทาง
1.ตูร้ ับเรื่อง
ร้องเรียน
2.การร้องเรียน
ทางไปรษณีย์
(จดหมาย)
3. การร้องเรียน
ทางเว็บไซด์

1.การร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์มีการแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ประชนผู้
ร้องได้รับทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา
และผลการดาเนินการ

/

/

/

/

ทต.
เวียง
สรวย

งบประมาณรวม

0.00

