
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการ

การเมืองฝายบริหาร  ขาราชการการเมือง  ฝายสภาทองถิ่น  

และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 1.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สํานักปลัดเทศบาล

 2.โครงการสมุดความดีพนักงานจาง สํานักปลัดเทศบาล

 3.โครงการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร  สํานักปลัดเทศบาล

 สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง ทต.พิมาย

 4.โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลพิมายใหมีประสิทธิภาพ สํานักปลัดเทศบาล

 5.กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของ สํานักปลัดเทศบาล

 เทศบาลตําบลพิมาย

การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน

ในทองถิ่น

 1.โครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางความเขาใจและความ กองคลัง

 เต็มใจในการชําระภาษี

 2.โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ สํานักปลัดเทศบาล

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการปองกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลพิมาย  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน

1.โครงการพัฒนาทักษะดานวิชาการใหกับเด็กและเยาวชน กองการศึกษา

แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

1.กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร สํานักปลัดเทศบาล

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

 1.สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลัก สํานักปลัดเทศบาล

 คุณธรรม

  -มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล

  -มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครอง

  สวนทองถิ่น  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหัวหนา

  สวนราชการ

  -กิจกรรม "สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่นขั้นเงินเดือน"

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 2.สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน  งปบระมาณ  กองคลัง

 การจัดหาพัสดุฯ  โดยยึดถือตามกฎหมาย  ระเบียบอยางเครงครัด

  -กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ

  รายจายประจําป"

  -กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด"ุ

  -กิจกรรม "สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ"

  -โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง

 3.สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน สํานักปลัดเทศบาล

 เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือก

 ปฏิบัติ

  -กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อ

  ใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือก

  ปฏิบัติ

  -โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลตอการ

  ดําเนินงานของเทศบาลตําบลพิมาย

  -กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ

  -มาตรการ "ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน"

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลัก

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

 1.จัดทําแผนภูมิขั้นตอน  ระยะเวลาดําเนินการ บริการประชาชน สํานักปลัดเทศบาล

 เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบสารสนเทศขององคกรปกครอง

 สวนทองถิ่น

  -กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  -โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

 2.มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต สํานักปลัดเทศบาล

 อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน  หรือดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจ

 ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  -มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลด

  ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

  -มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี

  -มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 

  ปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ

การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ

 1.ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย  สุจริต สํานักปลัดเทศบาล

 มีคุณธรรมจริยธรรม

  -โครงการคัดเลือดบุคลากรดีเดน

 2.ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะ สํานักปลัดเทศบาล

 ของทองถิ่น

  -กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ

 3.ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  -กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ

  พอเพียง

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบ

การทุจริต

1.ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติ สํานักปลัดเทศบาล

 หนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม

และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี

  -มาตรการ "จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ"

  -กิจกรรม "การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล

  ตําบลพิมาย"

 2.มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ  จังหวัด  อําเภอ สํานักปลัดเทศบาล

 ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม

 ดูแล  การปกิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

  -กิจกรรม  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการ

  ตามอํานาจหนาที่  เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  

  การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลพิมาย

 -มาตรการ "ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ

  และองคกรอิสระ"

 -มาตรการ "แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน"

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 3.ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม สํานักปลัดเทศบาล

 กฎหมายกรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคคลในองคกรปกครอง

 สวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ

  -มาตรการ "ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกรณีมีบุคคล

  ภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล

  พิมายวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ"

 

จดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวย

ความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุก

ขั้นตอน

 1.จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร สํานักปลัดเทศบาล

 ของทางราชการ

  -คาบริการพื้นที่เว็ปไซตรายปและคาธรรมเนียมชื่อโมเมนเนม

  รายปเว็บไซตของเทศบาลตําบลพิมาย

 -กิจกรรม "การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล

 -โครงการใหความรูแกพนักงานเทศบาล  และประชาชนทั่วไป

  เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540"

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562



 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 2.มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กองคลัง

 การบริหารงบประมาณ  การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การคํานวณ

 ราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ

 วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ  กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกร

 ปกครองสวนทองถิ่น  ตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ

 ตรวจสอบได

  -กิจกรรม "การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน  การคลัง

  พัสดุและทรัพยสินของเทศบาล  และการรับเรื่องรองเรียน

  เกี่ยวกับการเงิน  การคลัง"

 3.มีการปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ สํานักปลัดเทศบาล

 ราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน

  -โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร

 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 การรับฟงความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/

 รองทุกขของประชาชน

 1.มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนิน สํานักปลัดเทศบาล

กิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ

สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น

  -กิจกรรมดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาล

ตําบลพิมาย

 2.มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน สํานักปลัดเทศบาล

รองทุกขทราบถึงการไดรับเรื่องระยะเวลาและผลการดําเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

  -กิจกรรม  รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน

รองทุกขรับทราบ

การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

 1.ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

การจัดทํางบประมาณ

  -โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน สํานักปลัดเทศบาล

 -โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยกระบวนการมีสวนรวม สํานักปลัดเทศบาล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 2.ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ

  -มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ สํานักปลัด,กองคลัง

ตรวจรับงานจาง  

 3.ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติงาน

  -กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

4 ป

 

การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น

 1.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู

ความเขาใจการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบที่

เกี่ยวของไดกําหนดไว

  -โครงการอบรมและดูงานคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

 

 2.สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย

ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไวโดยไมฝกใฝฝายใด

  -กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
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เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community)  

และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

 1.สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต สํานักปลัดเทศบาล

  -มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน

  -มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต

 2.บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต สํานักปลัดเทศบาล

  -กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบพ.ศ.2560 พ.ศ.2561


	Sheet1

