แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจําป พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองปลอง
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

คํานํา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่
การปฏิบตั ิ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ตามที่คณะกรรมการ
ปปช.เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และแผน
ปฏิรูปด้านต่างๆด้วย เทศบาลตําบลหนองปล้องได้ดาํ เนิ นการจัดทําแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ประจําปี งบประมาณ 2560 - 2564 โดยมีคณะทํางาน และเจ้าหน้าที่ทุกส่ วน
ราชการดําเนินการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มบทบาท และการมีส่วนร่ วมภาคประชาชน ในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง และให้มีการพัฒนาระบบ และกลไกการตรวจสอบ
ควบคุม การใช้อาํ นาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานให้มีความโปร่ งใส และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล โดยยึดยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
เป็ นแนวทางในการจัดทําแผน
เพือ่ ให้การดําเนิ นมาตรการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตของเทศบาลตําบลหนองปล้องมีความ
ชัดเจนและประสิ ทธิ ภาพ จึงได้แปลงแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตระยะ 5 ปี สู่ แผนปฏิบตั ิการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบประจําปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกส่ วนราชการ ของเทศบาลตําบล
หนองปล้อง สามารถบรรลุเป้ าหมายการปฏิบตั ิราชการและการพัฒนา ต่อไป

เทศบาลตําบลหนองปล้อง.

สารบัญ
ส่ วนที่ 1 บทนํา 1
1.1 ที่มา หลัก และเหตุผล
1.2 สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลหนองปล้อง
ส่ วนที่ 2 แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่ วนที่ 3 แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริ มสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล สกัดกั้นการทุจริ ตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่ วน ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ กลไก กระบวนการ เสริ มสร้างความเข็มแข็งในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
สร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริ ต
ส่ วนที่ 4 แนวทางการติดตามและการประเมินผลแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
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-1แผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตําบลหนองปล้อง
-----------------------------------------------------------------ส่ วนที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าหลักการ และเหตุผล
ปัจจุบนั ปั จจัยแวดล้อมต่างๆทางด้านการทุจริ ตประพฤติมิชอบได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม อีกทั้งบริ บท
ของยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และบริ บททางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ ายบริ หารในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕59 การนําเป้ าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืนของสหประชาชาติมาเป็ นเป้ าหมายหลักในการพัฒนา
ประเทศ ล้วนเป็ นปั จจัยเกี่ยวข้องต่อการดําเนินการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ตามที่คณะกรรมการ ปปช.
เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูป
ด้านต่างๆนั้น เทศบาลตําบลหนองปล้องจึงเห็นควรให้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตและการบริ หารความเสี่ ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ ต การปฏิบตั ิและ/หรื อละเว้นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เทศบาลตําบลหนองปล้อง จึงได้จดั ทําแผน
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้หน่วยงาน
ภายในเทศบาลตําบลหนองปล้อง ได้ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้การดําเนินการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตของเทศบาลตําบลหนองปล้องเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่ งใส
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานคุณธรรม จริ ยธรรม ความคุม้ ค่า เปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานให้เกิดความโปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
ส่ วนร่ วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่ วมกันต่อต้านการทุจริ ตประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

-2ในการนี้เทศบาลตําบลหนองปล้องจึงได้ดาํ เนินการจัดทําแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการตาม
แนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริ มสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล สกัดกั้นการทุจริ ตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่ วน ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ กลไก กระบวนการ เสริ มสร้างความเข็มแข็งในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
สร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริ ต
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ส่ วนที่ 1
สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐาน

..............................................................................................................................
1. สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐานของเทศบาลตําบลหนองปล้ อง
1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา
เทศบาลตําบลหนองปล้อง เดิ มกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองปล้อง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ต่อมาได้รับการประกาศจัดตั้งเป็ น เทศบาลตําบลหนองปล้อง เมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551)
1.2 เขตการปกครองและบริหาร
1.2.1 เขตการปกครอง
ปั จจุบนั เทศบาลตําบลหนองปล้อง ยังคงแบ่งการปกครองเป็ นหมู่บา้ นจํานวน 10 หมู่ ดังนี้
1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองปล้อง
2. หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม
3. หมู่ที่ 3 บ้านคลองน้อย
4. หมู่ที่ 4 บ้านเขาพนมกาว
5. หมู่ที่ 5 บ้านหนองนกยาง
6. หมู่ที่ 6 บ้านคลองคต
7. หมู่ที่ 7 บ้านตลาดใหม่
8. หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกเภา
9. หมู่ที่ 9 บ้านโคกขวาง
10. หมู่ที่ 10 บ้านหนองโสน
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-3แผนทีแ่ สดงอาณาเขตของเทศบาลตําบลหนองปล้ อง
1.2.2 ขนาดและทีต่ ้ งั
เทศบาลตํา บลหนองปล้อ ง ประกอบไปด้ว ยหมู่ บ ้า นจํา นวน 10 หมู่ บ ้า น คื อ หมู่ ที่ 1 – 10
มี พ้ื น ที่ ร วมทั้ง สิ้ น 50 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อประมาณ 31,250 ไร่ แบ่ ง ออกเป็ นพื้ น ที่ ท ํา การเกษตร
ประมาณ 28,933 ไร่ พื้นที่อยูอ่ าศัยประมาณ 850 ไร่ ระยะห่ างจากอําเภอวังทรายพูน 12 กิโลเมตร ระยะห่าง
จากจังหวัดพิจิตร 30 กิโลเมตร
1.2.3 อาณาเขต
- ทิศเหนื อ
ติดต่อกับ
ตําบลสายคําโห้
อําเภอเมืองพิจิตร
- ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตําบลหนองพะยอม
อําเภอตะพานหิ น
- ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตําบลหนองพระ
อําเภอวังทรายพูน
- ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตําบลหัวดง
อําเภอเมืองพิจิตร

-51.2.4 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ราบลาดเอียง จากตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ทางทิศใต้เป็ นที่ดอนสู ง ฤดู
ฝนมักมีน้ าํ หลากจากตําบลข้างเคียงไหลบ่าท่วมพื้นที่ทางทิศเหนือของตําบลหนองปล้อง ทําให้พ้นื ที่การเกษตร
เสี ยหาย ช่วงปลายฤดูฝนพื้นที่ทางทิศใต้มกั แห้งแล้งเร็ วกว่าปกติ สภาพทัว่ ไปค่อนข้างแห้งแล้ง หรื อแล้งซํ้าซาก
ม า ก ก ว่ า ทุ ก พื้ น ที่ ข อ ง อํ า เ ภ อ วั ง ท ร า ย พู น มี ลํ า ค ล อ ง ธ ร ร ม ช า ติ ส า ย ห ลั ก ไ ห ล ผ่ า น 2 ส า ย
สายย่อยสาขา 9 สาย รวมความยาว 60.93 กิโลเมตร
1.2.5 สภาพภูมิอากาศ
ตําบลหนองปล้อง แบ่งออกเป็ น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนจัดและเกิดสภาพแห้งแล้ง
อย่างรวดเร็ ว
ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนตกเฉลี่ยประมาณ 125 มิลลิลิตรต่อปี
พายุลมกรรโชกแรง
ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นจัดในเวลากลางคืน
1.2.6 การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร
(1) ลักษณะการตั้งบ้ านเรื อน
ตําบลหนองปล้องแบ่งออกเป็ น 10 หมู่บา้ น ประชากรจะตั้งบ้านเรื อนมีลกั ษณะกระจัดกระจายไม่
เป็ นกลุ่มชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่ งส่ วนใหญ่การตั้งบ้านเรื อนจะเรี ยงรายไปตามเส้นทางคมนาคมตามเส้นทางต่างๆที่
มีอยูใ่ นพื้นที่
(2) การประกอบอาชี พ
- ทํานา 56 %
- ทําสวน 3 %
- รับจ้าง 35 %
- อื่น ๆ 2 %
- ค้าขาย 4 %
ประชากรที่ มีอาชี พเกษตรกรรมส่ วนใหญ่จะรั บจ้างทัว่ ไปเป็ นอาชี พเสริ ม รวมไปถึ งการอพยพ
แรงงานไปยังต่างจังหวัดหลังจากการว่างเว้นฤดูทาํ นา
1.2.7 ด้ านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาลตําบลหนองปล้อง ส่ วนใหญ่จะเป็ นด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทํา
นา ทําไร่ ปลูกผัก ปลูกดอกไม้ นอกจากนี้ยงั มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ กระบือ สุ กร เป็ ด ไก่ กบ ปลา ส่ วน
ใหญ่เลี้ยงไว้บริ โภคในครัวเรื อน หรื อแบ่งจําหน่ายบ้างบางส่ วน
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1.3.1 การคมนาคม
มีเส้นทางถนนลาดยางเข้าถึ งชุ มชน 6 สาย ความยาวรวม 21.872 กิ โลเมตร ถนนคอนกรี ตภายใน
ชุมชน 27 สาย ความยาวรวม 13.45 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 20 เส้นทาง ความยาวรวม 31.5 กิโลเมตร เส้นทาง
คมนาคมในพื้นที่ เฉลี่ ย 1.33 กิ โลเมตรต่อตารางกิ โลเมตร การเดิ นทางสัญจรไปมาติ ดต่อภายในตํา บลและ
ภายนอกตําบลใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวยังไม่มีบริ การขนส่ งสาธารณะ
1.3.2 การไฟฟ้ า
การบริ การกระแสไฟฟ้ า โดยการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค เข้า ถึ ง ครอบคลุ ม ครั ว เรื อนประชากร
ทั้ง ตํา บล การใช้ไ ฟฟ้ า ของครั ว เรื อ นมากกว่า ร้ อ ยละ 99 มี เ พี ย งบางครั ว เรื อ นที่ ย งั ไม่ ติ ด ต่ อ ขอใช้ ไ ฟฟ้ า
การบริ การไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 90 จุด ครอบคลุมถนนบริ เวณทางแยก ทางโค้ง
1.3.3 การประปา
เทศบาลตํา บลหนองปล้อง ไม่มี บ ริ ก ารนํ้า ประปาจากการประปาส่ วนภู มิ ภาค มี ระบบประปา
หมู่บา้ นเป็ นประปาผิวดิน 7 แห่ง เป็ นประปาบาดาล 1 แห่ ง และมีประปาภูมิภาคผ่านพื้นที่ 1 หมู่บา้ น สามารถ
ให้บริ การประชาชนได้สูงสุ ด 750 ครัวเรื อน ประชาชนที่ใช้น้ าํ ในปั จจุบนั 630 ครัวเรื อน ปริ มาตรนํ้าประปาที่
ใช้ 75 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การบริ การนํ้าประปาของเทศบาลตําบลหนองปล้องยังไม่ครอบคลุมพื้นที่และความ
ต้องการของประชาชน
1.3.4 การโทรคมนาคม
ช่องทางการสื่ อสารในเขตเทศบาลที่สาํ คัญ ได้แก่
1. โทรศัพท์พ้ืนฐาน ผูใ้ ช้ร้อยละ 2 ของครัวเรื อน
2. โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 1 จุด
3. โทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) ผูใ้ ช้มากกว่าร้อยละ 95 ของครัวเรื อน
4. หอกระจายข่าวหมู่บา้ น จํานวน 10 แห่ง สามารถให้บริ การได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 80
5. หน่วยงานที่มีเครื อข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ 1 แห่ง คือสายตรวจประจําตําบล
6. มีให้บริ การอินเตอร์ เน็ตตําบล
7. มีที่อ่านหนังสื อพิมพ์หมู่บา้ น 10 แห่ง
1.3.5 การใช้ ทดี่ ิน
ในพื้นที่เขตเทศบาลมีลกั ษณะการใช้ที่ดิน ดังนี้
- พื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 28,933 ไร่
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- พื้นที่พาณิ ชยกรรม/อุตสาหกรรม 2 ไร่
- พื้นที่หน่วยงานรัฐ 16 ไร่
- พื้นที่ต้ งั สถานศึกษา 33 ไร่
- พื้นที่สาธารณะ 21 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ทํานา ปลู กผัก ฐานะยากจนและมี หนี้ สิน มี รายได้ไม่
พอใช้หนี้ รายได้เฉลี่ยประชากรปี 2562 จํานวน 4,0550.-บาท/คน/ปี
1.4.1 การเกษตรกรรม
อาชี พของประชากรส่ วนใหญ่ทาํ เกษตรกรรม คือ ทํานา มีปลูกผักในช่วงหลังการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต
ข้าวอยูบ่ า้ ง และเสริ มด้วยการปลูกดอกรัก การทํานาส่ วนใหญ่เป็ นข้าวนาปี มีเพียงส่ วนน้อยที่ปลูกข้าวนาปรัง
นอกจากนี้ยงั มีการเลี้ยงโค กระบือ ในบางราย และเลี้ยงเป็ ด ไก่ ปลา ซึ่งเป็ นการเลี้ยงไว้บริ โภคในครัวเรื อน
1.4.2 การอุตสาหกรรม
ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรม 1 ประเภท เป็ นโรงงานเย็บเสื้ อผ้า 3 แห่ ง จํานวนแรงงาน 30 คน
เนื่องจากเทศบาลเป็ นพื้นที่เกษตรกรรมชนบท โครงสร้างด้านพื้นฐานยังไม่มีความพร้อม โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ จึ งไม่ มี มี เ พี ย งลั ก ษณะอุ ตสาหกรรมครั วเรื อน เช่ น การเย็ บ ผ้ า โหล
ทอผ้า จักสาน และโรงสี ชุมชน 2 แห่ง
1.4.3 การพาณิชยกรรม
ในเขตเทศบาลตําบลหนองปล้อง ไม่มีสถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม มีเพียงร้ านค้าของชํา
ครั ว เรื อน จํา นวน 16 แห่ ง ปั๊ ม หลอด(นํ้า มัน)แบบมื อ หมุ น 2 แห่ ง ตลาดนัด 2 แห่ ง ลานตากข้า วเปลื อ ก
1 แห่ง กิโลกลาง 1 แห่ง
1.4.4 การบริการ
สถานประกอบการด้านบริ การในเขตเทศบาลตําบลหนองปล้องยังไม่มี มี เพียงสถานที่ จาํ หน่ าย
อาหารลักษณะชัว่ คราว 11 แห่ง
1.4.5 สถานทีท่ ่ องเทีย่ ว
ในเขตเทศบาลตําบลหนองปล้องไม่มีแหล่งท่องเที่ยว

-8-

1.5 สภาพทางสั งคม
1.5.1 ประชากร
เทศบาลตําบลหนองปล้อง มี จาํ นวนครั วเรื อนทั้งหมดตามหลักฐานทางทะเบี ยน 1,081 ครัวเรื อน
ประชากรชาย 1,711 คน ประชากรหญิง 1,756 คน รวม 3,467 คน
1.5.2 การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
(1) การศึกษา
สั งกัด
ท้ องถิ่น สปช. สช. กรมสามัญฯ กรมอาชี วฯ รวม
ศูนย์พฒั นาก่อนวัยเรี ยน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1
1
ระดับก่อนประถมศึกษา
1) จํานวนโรงเรี ยน
2
2
2) จํานวนห้องเรี ยน
2
4
3) จํานวนนักเรี ยน
57
57
4) จํานวนครู อาจารย์
4
4
ระดับประถมศึกษา
1) จํานวนโรงเรี ยน
4
4
2) จํานวนห้องเรี ยน
19
19
3) จํานวนนักเรี ยน
270
270
4) จํานวนครู อาจารย์
14
14
ในเขตเทศบาลตําบลหนองปล้อง มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ให้บริ การแก่ประชาชน คือ
ก. โรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร เขต 1 ปั จจุบนั มีการยุบรวมโรงเรี ยน เหลือจํานวน 4 โรง คือ
- โรงเรี ยนบ้านหนองปล้อง
- โรงเรี ยนหนองจิกเภา
- โรงเรี ยนวัดใหม่สามัคคีธรรม
- โรงเรี ยนวัดหนองปลาหมอมิตรภาพ ที่ 215
ข. โรงเรี ยนอนุบาลเทศบาล 1 แห่ง
ค. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล 1 แห่ง
กีฬา / นันทนาการ / พักผ่ อน
- สนามกีฬาเอนกประสงค์

จํานวน 1 แห่ง
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จํานวน 5 แห่ง
- สนามบาสเก็ตบอล
จํานวน 3 แห่ง
- สนามตะกร้อ
จํานวน 3 แห่ง
- สนามเด็กเล่น
จํานวน 1 แห่ง
- สนามกีฬาเอนกประสงค์และเครื่ องออกกําลังกาย จํานวน 1 แห่ง
(2) ศาสนา
การนับถือศาสนาของประชากรในเขตตําบลหนองปล้องนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100 ในพื้นที่จึงมี
พุทธศาสนสถานทั้งหมด จํานวน 4 แห่ง ได้แก่
- วัดหนองปล้อง
- วัดมุจลินทาราม
- วัดใหม่สามัคคีธรรม
- วัดเกาะแก้ว
(3) ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ทอ้ งถิ่นที่สาํ คัญ ได้แก่
1.ประเพณี สงกรานต์ มีการสรงนํ้าพระ รดนํ้าดําหัวผูส้ ู งอายุ และการละเล่นต่างๆ
2.ประเพณี แห่เทียนจํานําพรรษา มีการแห่เทียนถวายวัดในพื้นที่ทุกวัดและวัดในพื้นที่ใกล้เคียง
3.กิจกรรมงานวันเด็ก จัดกิจกรรมของขวัญของรางวัลและนันทนาการแก่เด็กในพื้นที่
4.ประเพณี เลี้ยงเจ้าพ่อกองมิ้ง(หมู่ 6 ) เดือนพฤษภาคม ชาวบ้านในหมู่บา้ นนําอาหารคาวหวาน หมู
เป็ ด ไก่ สุ รา มาเลี้ยงถวายเจ้าพ่อเพื่อให้คนในหมู่บา้ นอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข หลังการเลี้ยงถวายอาหารเจ้าพ่อเสร็ จแล้ว
ชาวบ้านจะนําอาหารที่ถวายเจ้าพ่อมารับประทานร่ วมกัน
5.ประเพณี ทาํ บุญกลางบ้าน(หมู่ 6) ขึ้น 1 คํ่า เดือน 6 ทําบุญตักบาตรเลี้ ยงพระกลางหมู่บา้ นและ
รับประทานอาหารร่ วมกัน เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่หมู่บา้ นและชาวบ้าน
1.5.3 สาธารณสุ ข
ในเขตเทศบาลตําบลหนองปล้อง มีสถานบริ การด้านสาธารณสุ ข คือ โรงพาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
หนองปล้อ ง มี เ จ้า พนัก งานสาธารณสุ ข ประจํา จํา นวน 3 คน
ในพื้ น ที่ ม าอาสาสมัค รสาธารณสุ ข
(อสม.) จํานวน 124 คน สถิติการเจ็บป่ วยของประชาชนที่เข้ารับการรักษา 5 อันดับแรก
1. โรคและอาการแสดงสิ่ งผิดปกติที่ตรวจพบได้ทางคลินิก
2. โรคระบบทางเดินหายใจ
3. โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง

-104. โรคระบบย่อยอาหารและช่องปาก
5. โรคจากสาเหตุภายนอกอื่นๆที่ทาํ ให้ป่วยหรื อตาย
สภาพแวดล้ อม
มลพิษต่ างๆ ในเขตเทศบาลตําบลหนองปล้อง ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้น จึงไม่มีมลพิษ
จากโรงงานอุ ต สาหกรรม แต่ มี ม ลพิ ษ จากฝุ่ นละอองที่ มี ผ ลกระทบต่ อ บ้ า นเรื อนที่ ต้ ัง บริ เวณถนน
สายที่ เ ป็ นถนนลู ก รั ง ในช่ ว งฤดู แ ล้ง และผลกระทบจากฝุ่ นละอองจากการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต และการเผา
ฟางข้าวในบางช่วงฤดูกาล
ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตําบลหนองปล้องปริ มาณขยะยังมีไม่มากเนื่ องจากเป็ นชุ มชนชนบท จึงยัง
ไม่มีบริ การจัดเก็บขยะมูลฝอย มี แต่เพียงการจัดหาที่ ทิ้งขยะให้กบั ชุ มชน แล้วชุ มชนจัดการขยะกันเอง ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปชุมชนมักจัดการขยะด้วยการเผาในที่โล่งแจ้ง
สภาพของดินและนํ้า เขตเทศบาลตําบลหนองปล้องเป็ นพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรกรมีการใช้สารเคมี
เป็ นจํา นวนมาก ซึ่ งส่ ง ผลให้ ส ภาพแวดล้ อ มเสื่ อมโทรม ดิ น และนํ้ าปนเปื้ อนสารเคมี เ ป็ นอัน ตราย
แก่ประชาชนเอง ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทําลาย
การป้ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลมีรถบรรทุ กนํ้า เอนกประสงค์เพี ย ง 1 คัน สามารถ
บรรทุกนํ้าแจกจ่ายประชาชนอุปโภคบริ โภค สามารถใช้ดบั เพลิง ในรอบปี ที่ผา่ นมามีการเกิดอัคคีภยั 2 ครั้ง มี
ไฟป่ าที่เกิดจากการเผาฟาง มีถงั นํ้ายาเคมีดบั เพลิง จํานวน 20 ถัง ยังไม่สามารถนําไปติดตั้งตามจุดในชุ มชน
ได้ครอบคลุม ไม่มีพนักงานดับเพลิงเฉพาะ มีอาสาสมัครป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่ผา่ นการฝึ กอบรม
จํานวน 120 คน
1.5.4 สั งคมสงเคราะห์
เทศบาลได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ดังนี้
- บ้านผูย้ ากไร้ในปั จจุบนั
จํานวน
11
- ให้เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
จํานวน
670
- เงินสงเคราะห์ผพู ้ ิการ
จํานวน
92
- สงเคราะห์ผตู ้ ิดเชื้อเอดส์
จํานวน
9

หลัง
ราย
ราย
ราย

1.5.5 ความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์ สิน
เทศบาลตําบลหนองปล้อง มีป้อมยามตํารวจ 1 แห่ง เจ้าหน้าที่ตาํ รวจประจําป้ อม(สายตรวจ) จํานวน 3
นาย มี อ งค์ ก รอาสาสมั ค รตํ า รวจบ้ า น จากสถิ ติ ก ารเกิ ด เหตุ แ ละการสู ญเสี ยทรั พ ย์ สิ นในรอบปี
ที่ผา่ นมาเกิดเหตุค่อนข้างน้อยมาก

-111.6 การเมืองการบริหาร
1.6.1 การบริหาร
เทศบาลตําบลหนองปล้อง มีโครงสร้างการบริ หารงาน ประกอบด้วย 3 โครงสร้างหลัก คือ
(1) สภาเทศบาล มีจาํ นวน 12 คน
ประธานสภา
จํานวน
1
คน
รองประธานสภา
จํานวน
1
คน
สมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน
10
คน
สภาเทศบาล : ทําหน้าที่เป็ นฝ่ ายนิติบญั ญัติและควบคุมการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารสภาเทศบาลประกอบด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลซึ่ งมาจากการเลือกตั้ง จํานวน 12 คน ดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี
(2) ผู้บริหาร

นายกเทศมนตรี
จํานวน
1
คน
รองนายกเทศมนตรี
จํานวน
2
คน
ที่ปรึ กษานายกฯ
จํานวน
1
คน
เลขานุการนายกฯ
จํานวน
1
คน
ผูบ้ ริ หารเทศบาล : ทําหน้าที่ควบคุ มและรับผิดชอบในการบริ หารกิจการของเทศบาลและเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล นายกเทศมนตรี ซึ่ งมาจากการเลือกตั้ง ดํารงตําแหน่งได้คราวละ 4 ปี
(3) ส่ วนราชการภายในเทศบาล ประกอบไปด้วย ดังนี้
1.สํานักปลัดเทศบาล
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5.กองสวัสดิการและสังคม
6.กองวิชาการและแผนงาน
ส่ วนราชการภายในเทศบาล : ทําหน้าที่รับผิดชอบ – ควบคุม ดูแลราชการประจําของเทศบาลให้เป็ นไปตาม
นโยบายและมี อ ํา นาจหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายกํา หนด หรื อตามที่ น ายกเทศมนตรี มอบหมาย โดยมี
ปลัดเทศบาลเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี
อัตรากําลังประกอบด้ วย
จํานวนข้าราชการ จํานวนลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ ไป รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
รวม
ชาย หญิง รวม ทั้งหมด
ทต.หนองปล้อง 5
8
13 2
2
6
8
14
5
1
5
34
รวม
5
8
13 2
2
6
8
14
5
1
5
34
หน่วยงาน
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1.7 การคลัง
1.7.1 รายได้
ปี งบประมาณ 2562 เทศบาลตําบลหนองปล้องมีรายได้ 31,684,714.05 บาท
รายจ่าย 29,482,547.85 บาท เงินสะสม 14,863,338.75 บาท
1.7.2 การดําเนินกิจการพาณิชย์
เทศบาลตําบลหนองปล้องยังไม่มีการดําเนินกิจการด้านการพาณิ ชย์
1.8 การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในกิ จกรรมทางการเมืองและบริ หาร เทศบาลให้ความสําคัญกับการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในส่ วนที่ระเบียบกฎหมายกําหนดไว้ เช่น คณะกรรมการพัสดุต่างๆ การจัดซื้ อจัดจ้าง
ก ร ะ บ วน ก า รจั ด ทํ า แ ผน ติ ด ตา มแ ผน ฯล ฯ ไ ด้ ใ ห้ มี คณ ะ ก รร มก าร ที่ ม าจ าก ภา คป ระ ชา ช น
หรื อตัวแทนชุมชนและเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการนั้นได้มีส่วนร่ วมและทําหน้าที่จริ ง โดยการมีส่วนร่ วมและ
ทําหน้าที่ของคณะกรรมการส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี การส่ งเสริ มการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ท้ งั การเลือกตั้งระดับ
ท้ อ งถิ่ นและ ระดั บ ชาติ เทศบาลจะ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ใ ห้ ป ระชาชนได้ อ อกไปใช้ สิ ทธิ์
ซึ่ งที่ ผ่า นมาการออกไปใช้ สิ ท ธิ์ ของประชาชนอยู่ใ นระดับ สู ง การมี ส่ ว นร่ ว มในงานกิ จ กรรมส่ ว นรวม
และสังคมประชาชนให้ความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมดีมาก
1.9 วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตําบลหนองปล้ อง
“ การเกษตรเป็ นเลิศ ลํ้าเลิศด้านสิ่ งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณภาพชีวติ บนพื้นฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง”

สมดุล

1.9.1 ยุทธศาสตร์ เทศบาลตําบลหนองปล้อง
1) การบริ หารทรัพยากรนํ้าและดิน อนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
2) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็งยัง่ ยืน

3) การเสริ มสร้างสังคมและคุณภาพชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยัง่ ยืน
4) การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทางการบริ หารและบริ การสู่ สากล
5) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรี ยนรู ้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ
1.9.2 เป้ าประสงค์
1) การได้รับบริ การด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก
2) ประชาชนได้รับการศึกษา รู ้จกั บํารุ งรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

3)
4)
5)
6)

-13ประชาชนมีศกั ยภาพการประกอบอาชีพ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนองได้
มลภาวะและสิ่ งแวดล้อมไม่เป็ นพิษ ทําให้ชุมชนน่าอยูอ่ ย่างสงบสุ ข
การส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน
การบริ หารจัดการภาครัฐที่ดี และการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน

1.9.3 ตัวชี้วดั
1) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริ การร้อยละ 80
2) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งนํ้าในการอุปโภคบริ โภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
3) ชุมชนพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 5
4) ประชาชนได้รับการศึกษาร้อยละ100
5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนร้อยละ 10
6) การบริ หารงานของเทศบาลมีผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพร้อยละ 60
1.9.4 ค่ าเป้ าหมาย
1) ด้านการได้รับบริ การด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก
2) ประชาชนมีความรู ้และบํารุ งรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
3) ประชาชนมีศกั ยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
4) มลภาวะและสิ่ งแวดล้อมไม่เป็ นพิษทําให้ชุมชนน่าอยูอ่ ย่างสงบสุ ข
5) การบริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
1.9.5 กลยุทธ์
1) ดําเนินการก่อสร้าง พัฒนาถนน ไฟฟ้า ประปา ทางเท้า ท่อระบายนํ้า ทางระบายนํ้า
สาธารณู ปโภค สาธารณู ปการอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมพื้นที่
2) ดําเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุ ง บํารุ ง แหล่งนํ้าสําหรับการอุปโภคบริ โภคและทาง
การเกษตรให้เพียงพอ
3) ดําเนินการด้านสาธารณสุ ขมูลฐาน การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
การเสริ มสร้างสุ ขภาพ สุ ขอนามัยและการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
4) ดําเนินการจัดการดูแล รักษา อนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมชุมชน
5) ดําเนินการให้ความคุม้ ครองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน สร้างชุมชน
สังคมให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ดีข้ ึน
6) ดําเนินการส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
7) ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง การฝึ กทักษะฝี มือแรงงาน
และการส่ งเสริ มอาชีพ

-148) ดําเนินการส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาความรู ้ และการศึกษาชุมชน
9) ดําเนินการส่ งเสริ มสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารี ต ประเพณี ไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10) ดําเนินการส่ งเสริ มพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารราชการ การพัฒนาองค์กร การพัฒนา
บุคลากร การบริ การประชาชน การมีส่วนร่ วมของชุมชน และการดําเนินงานร่ วมกับองค์กรอื่นตามอํานาจหน้าที่

1.10 ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564

มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 11 ตุ ลาคม 2559 ได้เห็ นชอบร่ างยุทธศาสตร์ ชาติ ว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติฯ ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และแผนปฏิ บตั ิราชการประจําปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
โดยให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่างๆ ด้วย โดยสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ ฯ มีดงั นี้
1.10.1 วิสัยทัศน์ : “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้ นทุจริ ต”(Zero Tolerance & Clean Thailand )
เป้ าหมายหลัก : ระดับคะแนนของดัชนี การรั บรู ้ การทุ จริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI )
สู งกว่าร้อยละ 50
1.10.2 วัตถุประสงค์ :
1. สังคมมีพฤติกรรมร่ วมต้านการทุจริ ตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริ ตในทุกภาคส่ วน
3. การทุจริ ตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้ องกันการทุจริ ตและระบบ
บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริ ตและบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ ว เป็ นธรรม และ
ได้รับความร่ วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู ้การทุจริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
มีค่าคะแนนในระดับสู งขึ้น
1.10.3 ยุทธศาสตร์ ดําเนินงานมี 6 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริ ตเชิ งนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริ ตเชิ งรุ ก
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนี การรั บรู ้ การทุ จริ ต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย

-15ส่ วนที่ 2
แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
ของ เทศบาลตําบลหนองปล้อง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์ ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง
“ชุ มชนเข้ มแข็ง ร่ วมแรงสร้ างชุ มชน มุ่งหมายทุกคนมุ่งมั่นพัฒนา”
2.1 พันธกิจ
1.1 สร้างอุดมการณ์ในการยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม การมีจิตสานึก ค่านิยมที่ดี และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
1.2 ให้การส่ งเสริ มสนับสนุนและบูรณาการทุกภาคส่ วน เพื่อป้ องกันแก้ไขและปราบปรามการทุจริ ต
1.3 ให้การส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไกการตรวจสอบและการใช้อาํ นาจ ให้มีความถูกต้อง
ยุติธรรม โปร่ งใส
1.4 ส่ งเสริ มสนับสนุนภาคประชาชน ให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการและการป้ องกันปราบปราม
การทุจริ ต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่และการบริ หารงานของเทศบาลตําบลหนองปล้องมีความโปร่ งใส ยุติธรรม
ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม จริ ยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล
2.2 เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นการป้ องกันแก้ไขและปราบปรามการทุจริ ตทุกภาคส่ วน
2.3 เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ กลไกการตรวจสอบและการใช้อาํ นาจ ของบุคลากรเทศบาลตําบล
หนองปล้อง
2.4 เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นภาคประชาชนทุกกลุ่ม ให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริ ตในทุกรู ปแบบ
3. ผลสั มฤทธิ์ทคี่ าดหวัง
3.1 การปฏิบตั ิงานและการบริ หารงานของเทศบาลตําบลหนองปล้องมีความโปร่ งใส ยุติธรรม ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ทุกภาคส่ วนมีความเข้าใจ ให้ความสําคัญและร่ วมมือในกิจกรรมป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ภาครัฐ
3.3 มีการพัฒนาระบบ กลไกการตรวจสอบและการใช้อาํ นาจ ของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองปล้อง
3.4 ภาคประชาชนทุกกลุ่มเกิดความตระหนัก ให้ความสําคัญ และเทศบาลตําบลหนองปล้องเปิ ดโอกาส
การเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการและการป้ องกันปราบปรามการทุจริ ตในทุกรู ปแบบตลอดเวลา

-16ส่ วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครั ฐ
ของเทศบาลตําบลหนองปล้ อง ประจําปี 2563
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริ มสร้างจิตสานึก ค่านิยม ในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงาน ตามหลัก ธรรมาภิบาล สกัดกั้นการทุจริ ตเชิงนโยบาย
มาตรการ
ลําดับ แผนงาน/โครงการ/
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
ที่
กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ.2563
ไดรับ
1. สงเสริม
รณรงคสราง
จิตสํานึกบุคลากร
ดานความ
รับผิดชอบ
คานิยมความ
ซื่อสัตย สุจริต
และตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ

1

1.แผนงานประชุมดาน
นโยบายการปฏิบัตหิ นาที่
อยางซื่อสัตยสุจริต

-เพื่อประชุมทําความเขาใจและให ฝายบริหาร/สมาชิกสภา
นโยบายการปฏิบัติงานและหนาที่ เทศบาล/ขาราชการ/
ดวยความซื่อสัตยสุจริต
พนักงาน/ลูกจาง ทุกคน

2

2.แผนงานการจัดการ
-เพื่อจัดการแกไขปญหาการ
แกไขปญหาเรื่องรองเรียน รองเรียนดานการปฏิบัติหนาที่
อยางเฉียบขาด จริงจัง และ
รวดเร็ว

ฝายบริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจาง ทุกคน

-

3

3.โครงการการรณรงค
ตอตานปองกันการทุจริต

-ฝายบริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจาง ทุกคน

2,000.-บาท

-เพื่อจัดกิจกรรมการรณรงค
ปองกันตอตานการทุจริตสราง
จิตสํานึก

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กลุมเปาหมายทุกคน
ไดรับรูรับทราบ
นโยบายการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ไมนอย
กวารอยละ 95
การจัดการเรื่อง
รองเรียนการปฏิบัติ
หนาที่ของบุคลากร
รอยเปอรเซนต

กลุมเปาหมายทุกคน
ไดรับรูรับทราบ
นโยบายการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตพรอม
นําไปปฏิบตั ิ
สามารถจัดการแกไข
ปญหาการรองเรียน
ดานการปฏิบัติหนาที่
อยางเฉียบขาด จริงจัง
และรวดเร็ว

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

มีการจัดกิจกรรมการ
การรณรงคปองกัน
ตอตานการทุจริต ไม
นอยกวา 1 ครั้ง

ฝายบริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล/
ขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจาง ทุกคน
ไดมสี วนรมในกิจกรรม
การรณรงคปองกัน
ตอตานการทุจริตเพื่อ
สรางจิตสํานึก

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

มาตรการ

2. สงเสริมพัฒนา
บุคลากร ใหเปน
ตนแบบที่ดีดาน
คุณธรรม
จริยธรรม และ
วินัย และ
เสริมสราง
แรงจูงใจใหแก
บุคลากรเปน
แบบอยางที่ดีทาง
สังคม

ลําดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

4

4.แผนงานประกาศ
เจตจํานงสุจริต เสริมสราง
คุณธรรม และความ
โปรงใสในการบริหารงาน

-เพื่อใหบุคลากรทองถิ่นแสดง
เจตจํานงมุงมั่นในความสุจริตและ
เสริมสรางคุณธรรม และความ
โปรงใสในการบริหารงาน

5

1.แผนงานการประเมิน
บุคลากรผูเปนแบบอยาง
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต

-เพื่อสงเสริมการเปนแบบอยาง
ดานความมีคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตยสุจริตแกบุคลากร

-17เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ป พ.ศ.2563

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ฝายบริหาร/สมาชิกสภา/
และขาราชการ/พนักงานทุก
คน

-

มีการประกาศ
เจตจํานงการสุจริต
และความโปรงใสใน
การบริหารงานของ
ฝายบริหาร/สมาชิก
สภา/และขาราชการ/
พนักงาน

บุคลากรทองถิ่นแสดง เทศบาลตําบล
เจตจํานงมุงมั่นใน
หนองปลอง
ความสุจริตและ
เสริมสรางคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การบริหารงาน

-ขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจาง
-การประกาศยกบองเชิดชู
เกียรติ

-

ขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางไดรับการ
ประเมินรอยละ 100

ขาราชการ/พนักงาน/ เทศบาลตําบล
ลูกจางไดรับการ
หนองปลอง
ประเมินและไดรับ
เกียรติประกาศยกยอง

มาตรการ
3. สงเสริมพัฒนา
ใหความรูบุคลากร
ในหลักของ
คุณธรรม
จริยธรรมที่
ถูกตอง และ
คานิยมที่พึง
ประสงค
4. สงเสริม
บุคลากรดานการ
ดําเนินชีวิต ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

-18เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6

2.โครงการพัฒนาให
ความรูบุคลากรดานการ
ปฏิบัติงานและหลักของ
คุณธรรมจริยธรรม การไม
ทนตอการทุจริต

-เพื่อพัฒนาใหความรูบุคลากรดาน บุคลากรใหมและบุคลากร
การปฏิบัติงานและหลักของ
ผูปฏิบัติงานทุกคน
คุณธรรมจริยธรรม การไมทนตอ
การทุจริต

7

1.โครงการการอบรมให
ความรูบุคลากรในการ
ดําเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-เพื่ออบรมใหความรูห ลักการ

ฝายบริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ขาราชการ/
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการนํามาใช พนักงาน/ลูกจาง ทุกคน
กับการปฏิบัติงาน

งบประมาณ
ป พ.ศ.2563

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

15,000.-

บุคลากรดานไดรับ
ความรูในหลักการ
ปฏิบัติงาน หลัก
คุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานรอย
ละ 100

บุคลากรดานไดรับ
เทศบาลตําบล
ความรูในหลักการ
หนองปลอง
ปฏิบัติงาน หลัก
คุณธรรม จริยธรรม
เกิดสํานึกการไมทุจริต
และการไมทนตอการ
ทุจริต

1,500

บุคลากรดานไดรับ
ความรูในหลักการ
ดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรอยละ 100

บุคลากรไดความรู
หลักการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนําไปใชใน
การดําเนินชีวิตและ
นํามาใชกับการ
ปฏิบัติงาน

มาตรการ
5. สงเสริมพัฒนา
และจัดชองทาง
การเผยแพรขอมูล
ขาวสาร และ
ความรูดาน
คุณธรรม
จริยธรรม
วัฒนธรรม ความ
โปรงใส ในการ
ปฏิบัติงาน

6. สนับสนุนการ
ยกยองเชิดชูคนดี

ลําดับ
ที่
8

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1.แผนงานดําเนินการ
จัดทําและพัฒนาชอง
ทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร

วัตถุประสงค

-19เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อจัดทําและพัฒนาชองทางการ ชองทางขอมูลขาวสาร
เผยแพรขอมูลขาวสารเพิม่ ขึ้น
หลากหลาย

ประเภท/วิธีการตางๆ

9

2.แผนงานพัฒนาบริการ -เพื่อพัฒนาการบริการขอมูล
และเผยแพรขอมูลขาวสาร ขาวสารแกประชาชนใหทั่วถึง

10

3.โครงการสํารวจความพึง -เพื่อทราบความเห็นประชาชนตอ ประชาชนผูรับบริการและผู
พอใจประชาชนดานการ การปฏิบัติงานโดยสํารวจความพึง มีสวนไดเสีย
ใหบริการ
พอใจผูร ับบริการ

11

1.โครงการบุคลากรดีเดน

-เพื่อสงเสริมกระตุนใหบุคลากร
ปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถ
และซื่อสัตยสุจริต

การบริการขอมูลขาวสาร
รวดเร็ว ทั่วถึงผูร ับบริการ
และผูม ีสวนไดเสีย

ขาราชการ/พนักงาน
ปละ 5 ราย

งบประมาณ
ป พ.ศ.2563

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

15,000

จัดทําหรือพัฒนาชอง
ทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร ไมนอยกวา 1
ชองทาง

สามารถจัดทําและ
เทศบาลตําบล
พัฒนาชองทางการ
หนองปลอง
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เพิ่มขึ้นหลากหลาย

-

มีการพัฒนาการ
บริการขอมูลขาวสาร
ไดอยางรวดเร็ว
หลากหลายกวาเดิม

ผูรับบริการและผูมี
สวนไดเสีย ไดรับ
บริการขอมูลขาวสาร
ไดอยางรวดเร็ว
หลากหลายกวาเดิม

15,000

-

มีการสํารวจความพึง ทราบความเห็น
พอใจ รอยละ 60 ของ ประชาชนตอการ
ผูรับบริการ
ปฏิบัติงาน
มีการพิจารณา
บุคลากรมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ
ความดี ดานคุณธรรม
ซื่อสัตย สุจริต
ปละ 5 คน

สามารถกระตุนและ
สรางขวัญกําลังใจให
บุคลากรปฏิบัติหนาที่
เต็มความสามารถและ
ซื่อสัตยสุจริต

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

-20ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มาตรการ
ลําดับ แผนงาน/โครงการ/
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
ที่
กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ.2563
ไดรับ
1.สงเสริมความ
12
1.แผนงานความรวมมือ
-เพื่อสงเสริมความรวมมือดานการ
มีการรวมดําเนินการ สามารถดําเนินความ
รวมมือในกิจกรรม
และขอมูลดานการ
ปองกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กับหนวยงานและ
ภาคสวนตางๆ
2.สงเสริมการ
ดําเนินงานศูนย
ขอมูลขาวสาร
ของเทศบาล
ตําบลหนองปลอง

ดานการปองกันการทุจริต ปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
และประพฤติมิชอบ
ชอบกับทุกภาคสวน

ความรวมมือดานการ
ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับ
ภาคสวนอื่น ไมนอย
กวา 1 กิจกรรม

รวมมือดานการ
ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับ
ภาคสวนอื่นซึ่งเกิด
ประโยชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เทศบาลตําบล
หนองปลอง
หรือ
หนวยอื่น

13

1.แผนงานการจัดการ
อํานวยความสะดวกการ
ใหบริการขอมูลขาวสาร
ผานชองทางขอมูลขาวสาร

-เพื่อใหผูขอรับบริการศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลตําบลหนองปลอง
ไดรับการอํานวยความสะดวกและ
รวดเร็ว

-

-

ผูรับบริการศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลฯ
รอยละ 100 ไดรับการ
อํานวยความสะดวก
และการบริการที่
รวดเร็ว

ผูขอรับบริการศูนย
ขอมูลขาวสารเทศบาล
ตําบลหนองปลอง
ไดรับการอํานวยความ
สะดวกและรวดเร็ว

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

14

2.แผนงานการปกปอง
คุมครองผูร องเรียน/แจง
ขอมูล

-เพื่อปกปองคุมครองผูรองเรียน/
แจงขอมูล การทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ

ผูแ จงเบาะแส / ผูร องเรียน

-

ผูแ จงเบาะแส / ผู

ผูแ จงเบาะแส / ผู

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

การทุจริตประพฤติมิชอบทุก
คน

รองเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบรอยละ
ละ 100 ไดรับการ
ปกปดขอมูลสวน
บุคคล

รองเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ไดรับ
การปกปดขอมูลสวน
บุคคล

-21มาตรการ

ลําดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

15

3.แผนงานพัฒนา
ประชาสัมพันธชองทาง
เพื่อการรองเรียน

-เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ
ชองทางการรองเรียน

16

4.โครงการสํารวจความพึง -เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
พอใจประชาชนดานการ ประชาชนในการดําเนินงานศูนย
ขอรับ/เปดเผยขอมูล
ขอมูลขาวสาร
ขาวสาร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
ป พ.ศ.2563
ไดรับ
-ชองทางการสื่อสารเพื่อการ
ประชาชนทั่วไปทราบ สามารถพัฒนาและ
รองเรียน 4 ชองทาง

ผูรับบริการศูนยขอมูล
ขาวสาร

-

ชองทางการรองเรียน
ไมนอยกวารอยละ 90
และไดรับความสะดวก
ในการรองเรียน รอย
ละ 100

ประชาสัมพันธ
ชองทางการรองเรียน
ประชาชนทั่วไปทราบ
ชองทางการรองเรียน
และไดรับความสะดวก
ในการรองเรียน

มีการสํารวจความพึง
พอใจผูรับบริการศูนย
ขอมูลขาวสาร รอยละ
100

สามารถทราบความ
พอใจประชาชนเพื่อ
นําไปปรับปรุงการ
ใหบริการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

-22ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ กลไก กระบวนการ เสริ มสร้างความเข็มแข็งในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
ลําดับ แผนงาน/โครงการ/
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
มาตรการ
ที่
กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ.2563

1.สงเสริมการ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ
หลักเกณฑตางๆที่
ใชและเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน
และการบริหาร

17

1.โครงการจัดทํา ผลิตสื่อ
และเผยแพร
ประชาสัมพันธกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ

-เพื่อจัดทํา ผลิตสื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ กฏ ระเบียบ
ขอบังคับ วิธีปฏิบัติตางๆให
ประชาชนทราบ เพื่อการ
ตรวจสอบ

18

-เพื่อจัดทําสื่อรณรงคปองกันทุจริต สื่อรณรงคปองกันทุจริต
แกประชาชน
150 ชิ้น

2. สงเสริมการ
พัฒนาและใหมี
ระบบการ
ตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ทั้งภาครัฐ
และภาค
ประชาชน

19

2.โครงการจัดทํา ผลิตสื่อ
สรางสรรคเพื่อการปองกัน
การทุจริตเผยแพร
ประชาชน
1.แผนงานการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในเพื่อ
การตรวจสอบและการ
รายงาน

-เพื่อใหมีการวางระบบตรวจสอบ
ภายในหนวยงาน ดําเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผล

สื่อเผยแพร กฏ ระเบียบ
ขอบังคับ วิธีปฏิบัติตางๆ
จํานวน 10 เรื่อง

วางระบบตรวจสอบ
หนวยงานภายใน 6
หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2,500

มีการจัดทําสื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑตางๆ
หลากหลายชองทาง

ประชาชนไดรับทราบ
กฏ ระเบียบ ขอบังคับ
วิธีปฏิบัติตางๆและ
สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
หนวยงานได

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

2,000

มีการจัดทําสื่อรณรงค
ปองกันทุจริตแก
ประชาชน

ประชาชนมีความรู
และสามารถ
ตรวจสอบการทุจริต

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

-

มีการวางระบบ
ตรวจสอบหนวยงาน
ภายใน 6 หนวยงาน
มีการตรวจสอบและ
รายงาน

สามารถวางระบบ
ตรวจสอบภายใน
หนวยงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธิภาพ ปองกัน
การทุจริต รั่วไหล

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

มาตรการ

3.สงเสริมบทบาท
ของผูบังคับบัญชา
ขาราชการ ในการ
เปนตัวอยางที่ดีใน
ดานความซื่อสัตย
สุจริต และการ
ดําเนินชีวิต

ลําดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

-23-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ป พ.ศ.2563

20

2.โครงการจัดทํารายงาน -เพื่อเผยแพรผลการปฏิบตั ิงาน
ผลการปฏิบตั ิงานประจําป ประจําปของหนวยงานให
เผยแพรประชาชน
ประชาชนทราบและตรวจสอบ

จัดทําเอกสารเผยแพรผล
การปฏิบัติงานประจําป
จํานวน 10 ชุด

1,000

21

3.โครงการการลดขั้นตอน -เพื่อทบทวนปรับปรุงการลด
การปฏิบัติงาน
ขั้นตอนบริการประชาชน

งานบริการทุกงาน

-

22

4.โครงการเผยแพรขอมูล
การจัดซื้อ จัดจาง

-เพื่อเผยแพรขอมูลการจัดซื้อ จัด
จางแกประชาชน และผูมีสวนได
เสีย

งานจัดซื้อ จัดจาง ของ
เทศบาลฯ ทุกงาน

-

23

5.แผนงานสงเสริมการ
สรางการมีสวนรวม
ประชาชน

-เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
ทางการบริหาร

การมีสวนรวมของประชาชน
จํานวน 5 กิจกรรม

-

24

1.โครงการปรับกระบวน
ทัศนดานการปฏิบัติงาน
และการดําเนินชีวิต
บุคลากร

-เพื่อปรับกระบวนทัศนดา นการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
บุคลากร

ผูบริหาร/สมาชิก/
ขาราชการ/พนักงาน 35 คน

20,000

ตัวชี้วัด
มีการเผยแพรเอกสาน
ผลการปฏิบตั ิงาน
ประจําป ไมนอยกวา
10 ชุด

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

ประชาชนสามารถ
ทราบผลการ
ปฏิบัติงานประจําป
สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานได
มีการทบทวนปรับปรุง -สามารถลดขั้นตอน
การลดขั้นตอนบริการ การบริการประชาชน
ประชาชน
ลงได ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
มีการเผยแพรขอมูล ประชาชน ผูมสี วนได
การจัดซื้อ จัดจางแก เสีย ทราบขอมูล และ
ประชาชน และผูมี
สามารถตรวจสอบการ
สวนไดเสีย
จัดซื้อ จัดจาง
มีประชาชนมีสวนรวม ประชาชนมีสวนรวม
ในทางการบริหาร
ในทางการบริหาร
ราชการ ไมนอยกวา 5
กิจกรรม
มีการจัดทําโครงการ ผูบริหาร/สมาชิก/
ปรับกระบวนทัศนดาน ขาราชการ/พนักงาน
การปฏิบัติงานและ
ไดรับการปรับ
การดําเนินชีวิต
กระบวนทัศนดานการ
บุคลากร
ปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิต

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

เทศบาลตําบล
หนองปลอง
เทศบาลตําบล
หนองปลอง
เทศบาลตําบล
หนองปลอง
เทศบาลตําบล
หนองปลอง

มาตรการ
4.สงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
การสราง
เครือขายภาค
ประชาชนในการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

ลําดับ
ที่
25

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1.โครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัดตั้งการ
ดําเนินกิจกรรมเครือขาย
ภาคประชาชนในการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต

วัตถุประสงค
-เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง
การดําเนินกิจกรรมเครือขายภาค
ประชาชนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-24เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กลุม/เครือขาย/องคกร
ตอตานการทุจริต จํานวน 1
หนวย

งบประมาณ
ป พ.ศ.2563
-

ตัวชี้วัด
มีการจัดตั้งกลุม/
เครือขาย/องคกร
ตอตานการทุจริต
จํานวน 1 หนวย

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ สร้างวัฒนธรรมสังคมไม่ทนต่อการทุจริ ต
ลําดับ แผนงาน/โครงการ/
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
ที่
กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ) ป พ.ศ.2563
1. สงเสริมการ
ประพฤติตนตาม
มาตรฐาน
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ บุคลากร
ตอตานการทุจริต

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

มีเครือขายภาค
ประชาชนในการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในพื้นที่

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

26

1.โครงการฝกอบรม
-เพื่อจัดอบรมกระตุนจิตสํานึกดาน บุคลากรเทศบาล 35 คน
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม และการไมทน
แกบุคลากร
ตอการทุจริตแกบุคลากร

20,000

มีจัดอบรมกระตุน
จิตสํานึกดานคุณธรรม
จริยธรรม และการไม
ทนตอการทุจริตแก
บุคลากร

บุคลากรไดรับการ
กระตุนจิตสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และการไมทนตอการ
ทุจริตแกบุคลากร

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

27

2.แผนงานสงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

-เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-

การใหการสงเสริม
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

สามารถสงเสริม
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

ฝายบริหาร/สภาทองถิ่น
และขาราชการพนักงาน
ทองถิ่น

-25มาตรการ
2. สงเสริมพัฒนา
ความรูบุคลากร
โดยเขาอบรม
หลักสูตรความรู
เกี่ยวกับการ
ตอตานการทุจริต
และเสริมสราง
ทักษะ
ประสบการณ
และเทคโนโลยี
รูปแบบใหมๆ ใน
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
3.สรางจิตสํานึก
และความ
ตระหนักแกเด็ก
และประชาชน

ลําดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

28

1.แผนงานสงเสริม
บุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมพัฒนาความรู
ความสามารถการ
ปฏิบัติงาน

-เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
โดยการอบรมสัมมนา

บุคลากรเทศบาล 35 คน

29

1.โครงการประกวดคํา
ขวัญการไมทนตอการ
ทุจริต

-เพื่อสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและเยาวชนใน
การตอตานการทุจริต

เด็กและเยาวชนในตําบล
หนองปลอง

งบประมาณ
ป พ.ศ.2563
100,000

5,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

บุคลากรไมนอย
กวารอยละ 70
ไดรับการฝกอบรม
สัมนา

บุคลากรไดรับความรู
ในการปฏิบัติงานมี
ความรูความสามารถ
ปฏิบัติงานไดตาม
ระเบียบไดถูกตอง

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

คําขวัญประกวด

สามารถสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
เด็กและเยาวชนในการ
ตอตานการทุจริต

เทศบาลตําบล
หนองปลอง

-26ส่ วนที่ 4
แนวทางการติดตามและการประเมินผลแผนปฏิบัติการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลหนองปล้ อง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เกณฑ์ การให้ คะแนน
กําหนดเป็ นระดับขั้นของความสําเร็ จแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้ าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับของความสํ าเร็จ
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4









แนวทางการประเมินผล
ระดับ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน
1
ขั้นตอนที่ 1
ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้เป็ นแนวทางการดํา
เนินการจัดทําแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบ
ปรามการทุจริ ตภาครัฐ ของเทศบาลตําบลหนอง
ปล้อง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ต
- ความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ต การ
ปฏิบตั ิและ/หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบตั ิราชการ ของเทศบาลตําบลหนอง
ปล้องทราบถึงความเสี่ ยงที่อาจทําให้




ขั้นตอนที่ 5



แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน
ต่ างๆ
-เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่า เทศบาลตําบล
หนองปล้อง ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อใช้เป็ นแนวทางดําเนิ นการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตภาครัฐ ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
- เอกสาร/รายงานสรุ ปผลการศึกษา
วิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต หรื อบันทึก/
รายงานการประชุม

ระดับ
คะแนน

-27เกณฑ์ การให้ คะแนน
1) การปฏิบตั ิราชการตามอํานาจหน้าที่ของ
ข้าราชการเป็ นไปในลักษณะที่ขาดหรื อมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ

แนวทางการประเมินผล

- เอกสาร/รายงานการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบ
ถึงปั จจัยความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิด
การทุจริ ตการปฏิบตั ิและ/หรื อละเว้นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการ ซึ่ งครอบคลุมปั จจัยเสี่ ยงที่อาจเป็ น
เหตุทาํ ให้
1) การปฏิบตั ิราชการตามอํานาจหน้าที่ของ
ข้าราชการเป็ นไปในลักษณะที่ขาดหรื อ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2) การปฏิบตั ิหน้าที่ไปในทางที่ทาให้
ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมี
คุณธรรม ความมีจริ ยธรรม
3) การปฏิบตั ิหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตนและยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล
2) การปฏิบตั ิหน้าที่ไปในทางที่ทาํ ให้ประชาชนขาด -เอกสาร/รายงานสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริ ยธรรม การ
ที่ได้จากระบบการรับฟังข้อร้องเรี ยนผ่าน
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์
ช่องทางต่างๆ เช่น ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของ
ส่ วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและยึดมัน่ ใน เทศบาลตําบลหนองปล้อง หรื อช่องทาง
หลักธรรมาภิบาล
อื่นๆ ที่เทศบาลฯ จัดให้มีข้ ึนโดยระบุเนื้อหา
- ข้อมูลที่ได้จากระบบการรับฝังข้อร้องเรี ยนของ
เช่น
เทศบาลตําบลหนองปล้องหรื อที่มีการร้องเรี ยนผ่าน - สรุ ปจํานวนข้อร้องเรี ยน และผลการ
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง ตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยนประเด็นปั ญหา
หรื อสาเหตุสาํ คัญที่มีการร้องเรี ยน
- มาตรการ/แนวทางในการป้ องกันหรื อ
แก้ไขปั ญหาที่พบจากการวิเคราะห์ขอ้
ร้องเรี ยน

ระดับ
คะแนน

-28เกณฑ์ การให้ คะแนน

แนวทางการประเมินผล

-วิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ ต
การปฏิบตั ิและหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิ
ชอบ และการวิเคราะห์โครงการ

2

-เอกสาร/หลักฐาน/แสดงถึงการวิเคราะห์
ความเสี่ ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ ตการ
ปฏิบตั ิและ/หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดย
มิชอบและการวิเคราะห์โครงการ
- เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม/โครงการ
หรื อการประชุมผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ ของ
เทศบาลตําบลหนองปล้อง
ขั้นตอนที่ 2
ประเมินผลจากข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน
ต่ างๆ และการสั มภาษณ์ ผ้ ูที่เกีย่ วข้ อง
- นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลมา
-เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนิ นงาน
ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบตั ิการป้ องกัน
เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 พร้อมทั้งเอกสาร/
และปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ ของเทศบาลตําบล
หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนิ นในขั้นตอนที่
หนองปล้อง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
2 ดังนี้
ของแต่ละปี งบประมาณ พร้อมทั้งกําหนดเป้ าหมาย
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนํา
และตัวชี้วดั ได้แต่ละปี ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์มาใช้
ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบตั ิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ ของ
เทศบาลตําบลหนองปล้อง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
- ในแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต ประจําปี งบประมาณในแต่ละปี ของเทศบาล
ตําบลหนองปล้อง ระบุกิจกรรม/โครงการ ได้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วย การป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตครบถ้วนทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

- แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตภาครัฐ ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้จดั ทํา
ตามแนวทางที่กาํ หนด ได้แก่

-29ระดับ
คะแนน
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แนวทางการประเมินผล
- แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตภาครัฐ ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็ นไปตาม
แนวทางที่เทศบาลฯกําหนดไว้
แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตภาครัฐ ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเนื้อหา
ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 บทนํา
1.1 ที่มา หลักการ และเหตุผล
1.2 สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐาน ของเทศบาล
ตําบลหนองปล้อง
ส่ วนที่ 2 แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง
ส่ วนที่ 3 ยุทธศาสตร์แผนปฏิบตั ิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต ภาครัฐ ของเทศบาลตําบล
หนองปล้อง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริ มสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ใน
หน่วยงานภาครัฐ ปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล สกัดกั้นการทุจริ ตเชิง
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาค
ส่ วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ภาครัฐ และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาค
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ กลไก
กระบวนการ เสริ มสร้างความเข็มแข็งในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ

ระดับ
คะแนน
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แนวทางการประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ภาครัฐสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริ ต
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ขั้นตอนที่ 3
- ดําเนิ นการตามแผน ปฏิบตั ิการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตประจําปี งบประมาณของ
แต่ละปี ของเทศบายตําบลหนองปล้อง

ส่ วนที่ 4 ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั
ตารางที่ 2 โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณ ค่าเป้ าหมาย
และมาตรการ
ส่ วนที่ 5 การติดตามและการประเมินผล
แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ ของ เทศบาล
ตําบลหนองปล้อง
- แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตภาครัฐ ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นเป็ นผูล้ งนามให้ความเห็นชอบ
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนํา
แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตภาครัฐ ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร่ ลง
ในเว็บไซด์ ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง
ประเมินผลจากข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน
ต่ างๆ
- เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับคะแนน 1 และ

ระดับ
คะแนน
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ขั้นตอนที่ 4
- ตัวชี้วดั ที่ระบุในแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต ของเทศบาลตําบลหนอง
ปล้อง ประจําปี งบประมาณของแต่ละปี มีผลสําเร็ จ
เป็ นไปตามเป้ าหมาย

แนวทางการประเมินผล
2 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ ของเทศบาล
ตําบลหนองปล้อง ประจําปี งบประมาณ ของ
แต่ละปี ดังนี้
- บันทึก/รายงานการประชุมที่แสดง
ความก้าวหน้าตามระยะเวลาการดําเนิ นงาน
ตามแผนที่ผบู ้ งั คับบัญชาลงนามรับทราบ
หรื อให้ความ
- วันที่ดาํ เนินการแล้วเสร็ จในแต่ละกิจกรรม
- เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่า
การดําเนิ นการของกิจกรรมดังกล่าวได้
บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริ งหรื อเป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ในแผนฯ เช่น
- ภาพถ่าย
- รายงานการประชุม
- บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม
ตามแผนเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม
เป็ นต้น
ประเมินผลจากข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน
ต่ างๆ
-เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1,2 และ 3
พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลสําเร็ จตาม
ตัวชี้วดั เป็ นไปตามเป้ าหมาย

-32ระดับ
คะแนน
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ขั้นตอนที่ 5
- ตัวชี้วดั ที่ระบุในแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ ของเทศบาลตําบล
หนองปล้อง ประจําปี งบประมาณของแต่ละปี
มีผลสําเร็ จสู งกว่าเป้ าหมาย
- จัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ภาครัฐ ประจําปี งบประมาณของแต่ละปี

แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน
ต่ างๆ
-เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1,2, 3 และ
4 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลสําเร็ จตาม
ตัวชี้วดั สู งกว่าเป้ าหมายที่ระบุในแผนปฏิบตั ิ
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
ของเทศบาลตําบลหนองปล้อง ประจําปี
งบประมาณของแต่ละปี
- รายงานสรุ ปผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตภาครัฐ ของเทศบาลตําบลหนอง
ปล้อง ปี งบประมาณของแต่ละปี
จัดส่ งมายังสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
- บันทึก/ หนังสื อเสนอรายงานสรุ ปผลการ
ปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ จานวน 1 ชุด พร้อม
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันและ
รายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน ภายใน ปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ ประจําปี
เดือนตุลาคมของแต่ละปี
งบประมาณของแต่ละปี ที่ผบู ้ ริ หารลงนาม
รับทราบหรื อได้รับความเห็นชอบรายงานฯ
- หนังสื อนําส่ งรายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตภาครัฐ ของเทศบาลตําบลหนอง
ปล้อง ประจําปี งบประมาณของแต่ละปี
มายังสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ จานวน 1 ชุด
พร้อมกับรายงานการประเมินผลตนเองรอบ
12 เดือน ภายในเดือน ตุลาคมของปี

