ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.3 งานสาคัญอื่น ๆ
3.3.1 การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง การสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อาเภอใสสะอาด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
1. ที่มา
1.1 ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ แถลงนโยบาย ต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2557 ในการส่งเสริมการบริหารราชกา รแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นวาระสาคัญ เร่งด่วน
ของชาติ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสอดส่อง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ นั้น ประกอบกับ
1.2 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้กาหนดจัดกิจกรรม “วันต่อต้าน
คอร์รัปชันแห่งชาติ 2559” ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 16.30 – 20.45 น.
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ โดยมีนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว และได้มีการขอความร่วมมือทุกจังหวัด ให้จัดพิธี
ลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อาเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใส
สะอาด” โดยกลไกประชารัฐ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด กับผู้บริหารขององค์กรทุกภาคส่วน ในวันดังกล่าวด้วย
1.3 ดังนั้น เพื่อให้กลไกประชารัฐ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาท้องที่ ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อร่วมกันสร้าง
“จังหวัดใสสะอาด อาเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”
อย่างยั่งยืนต่อไป
กระทรวงมหาดไทย จึงแจ้งให้ทุกจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ( Public Participation)
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่

ห้วงดาเนินการ

กิจกรรม

1

กรกฎาคม – สิงหาคม
2559

ให้ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน ร่วมพูดคุยหารือและแสดง
ความคิดเห็น เพื่อกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาท้องที่
ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการฮั้วประมูลในทุกกรณี
โดยนาเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัด และการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด)

2

วันอาทิตย์ที่
11 กันยายน 2559

ให้จัดพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อาเภอใส
สะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
ประกอบด้วย ผวจ., หน.ส่วนราชการในระดับจังหวัด, นายอาเภอ, ผู้บริหาร
อปท., รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด, ประธานเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตระดับจังหวัด, ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัด,
ประธานหอการค้าจังหวัด, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด, ประธานชมรม
ธนาคารจังหวัด, ประธานชมรมผู้รับเหมาก่อสร้างจังหวัด เป็นต้น แล้วจัดส่ง
สาเนาสัตยาบัน พร้อมภาพถ่ายการจัดพิธีฯ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวัน
อังคารที่ 20 กันยายน 2559

/

1.4 เพื่อสนับสนุน...

-21.4 เพื่อสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด อาเภอใสสะอาด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ จึง ให้จังหวัดแจ้ง ทุกหน่วยงานที่ได้ลงนามในสัตยาบัน
ดังกล่าว ไปบริหารจัดการ แผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และ
จริงจัง ตามขั้นตอนและวิธีดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1

ขั้นตอนดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
ก่อนดาเนินการ 1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด
โครงการ/กิจกรรม ระเบียบกาหนดไว้อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด เช่น มีการประกาศราคากลาง
ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการฮั้วประมูลงาน มีการประกาศมาตรฐานงานที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานอย่างเปิดเผยและ
เท่าเทียมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเป็ค
1.2 เผยแพร่การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนพัฒนาท้องที่ ของหน่วยงานอย่างแพร่หลายในทุกสื่อ รวมทั้งมีการ
ประกาศตามสถานศึกษา สถานที่ราชการ ศาสนสถาน ที่ชุมชุน เป็นต้น
1.3 ติดป้ายประกาศอย่างชัดเจนในบริเวณพื้นที่ที่ดาเนินการโครงการ/
กิจกรรม เพื่อแสดงให้เป็นชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ/จานวนและ
แหล่งงบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รับจ้าง/ระยะเวลาดาเนินการ
1.4 ถ่ายภาพสถานที/่ พื้นที่จะดาเนินการ แล้วให้ประชาชนในพื้นที่ได้ลง
นามรับทราบไม่น้อยกว่าง 3 คน

2

ระหว่างดาเนินการ 2.1 ติดประชาสัมพันธ์สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ผู้สนใจสามารถเข้า
โครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบได้โดยสะดวก
2.2 เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน/ภาคเอกชนร่วมตรวจสอบการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม ตามห้วงเวลาที่กาหนด

3

หลังดาเนินการ 3.1 ถ่ายภาพสถานที/่ พื้นที่ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม เสร็จเรียบร้อย แล้วให้ประชาชนในพื้นที่ได้ลงนามรับทราบ ไม่น้อยกว่า 3 คน
3.2 สารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่มี
การดาเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้นากรณีศึกษาโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
(ตาบลละ 5 ล้านบาท) ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโครงการที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการส่งเสริมมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของทุกหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป
/2. การดาเนินการ...

-32. การดาเนินการของจังหวัดสมุทรสาคร
2.1 จังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งทุกส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาค/อาเภอทุก
อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องที่ ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และจริงจัง ตามขั้นตอน และวิธีดาเนินการ
ตามข้อ 1.4 แล้ว
2.2 สาหรับพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อาเภอ ใส
สะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
นั้น จังหวัดสมุทรสาครจะแจ้งหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด , นายอาเภอ , ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด, ประธานเครือข่ายต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด,
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัด, ประธานหอการค้าจังหวัด, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด,
ประธานชมรมธนาคารจังหวัด, ประธานชมรมผู้รับเหมาก่อสร้างจังหวัด เป็นต้น มาร่วมลงนามในสัตยาบัน กับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตามเวลา และสถานที่ที่กาหนดในกาหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสาร 1)
3. แนวทางการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาท้องที่ ให้เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจาก
การฮั้วประมูลในทุกกรณี
3.1 จังหวัดสมุทรสาคร ได้ จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร กับหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสาคร และสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสมุทรสาคร ไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การลดปัญหาการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่จังหวัดสมุทรสาครและ
สังคมไทย โดยในบันทึกทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการให้ส่วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร (เอกสาร 2)
3.2 จังหวัดสมุทรสาคร โดยสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทาความผิด ในการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) งานจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ ขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่
88/22-24 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (เอกสาร 3)
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อน การดาเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นไปอย่างเข้มข้น และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของสาธารณะ (Public Participation) ตามกลไกประชารัฐ จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้นาเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.จังหวัด
สมุทรสาคร) ไปแล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุม กรอ.จังหวัดสมุทรสาคร ได้เห็นชอบ
แนวทางการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และ
แผนพัฒนาท้องที่ฯ ที่จังหวัดสมุทรสาคร เสนอ โดยมิได้มีข้อเสนอเพิ่มเติม แต่อย่างใด และจะได้นาเสนอเรื่องนี้
ในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ต่อไป
/จึงเสนอ...

-4ในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด
สมุทรสาคร ในวันนี้ จึงขอนาเสนอเรื่องนี้เพื่อทราบกาหนดการพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัด
ใสสะอาด อาเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ ร่วมกับ “วันต่อต้าน
คอร์รัปชันแห่งชาติ 2559” และร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาท้องที่ ของจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นไปด้วยความ
สุจริตโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการฮั้วประมูลในทุกกรณี
ในการนี้ จังหวัดได้กาหนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรของรัฐ
ทุกระดับในจังหวัด นาไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาท้องที่ ของจังหวัด
สมุทรสาคร ให้เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการฮั้วประมูลในทุกกรณี (เอกสาร 4)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
…………………………………………………………………………………………………….…………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กาหนดการ
พิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง
“จังหวัดใสสะอาด อาเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
พร้อมกับ “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559”
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
เวลา
กิจกรรม
16.30 – 17.00 น. ลงทะเบียน
17.00 น.
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
17.30 – 17.55น. พิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อาเภอใสสะอาด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กับ ผู้บริหารองค์กรทุกภาคส่วน
17.40 – 17.45 น. เตรียมรับชมการถ่ายทอดสดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559” จาก
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
หรือ ระบบ Internet (Facebook live)
17.45 น.
นายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงงาน
18.00 น.
พิธีกรขึ้นกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน เปิดเวทีด้วยการ “ ร้องเพลงชาติไทย ” ร่วมกัน
18.00– 18.05 น. ชมวีดิทัศน์ชุด “กรรมสนองโกง” เนื้อหาเป็นการรวบรวมคนโกงที่ถูกกรรมตามสนอง
ในคดีต่าง ๆ ที่ผ่านมา
18.05 - 18.15 น. คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
สรุปผลงานด้านต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชน (นาเสนอประกอบภาพสไลด์และวิดีโอ)
18.15– 18.25 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สรุปผลงานด้านต่อต้านคอร์รัปชันของกระทรวงยุติธรรม
18.25– 18.35 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สรุปผลงานด้านต่อต้านคอร์รัปชันของกระทรวงมหาดไทย
18.35– 19.35 น. นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ขึ้นปาถกฐาพิเศษ “การลงโทษคนโกง”
19.35– 19.45 น. ผู้ร่วมงานแสดงพลัง “จุดไฟไล่คนโกง!!”
(ให้ทุกจังหวัดหยิบโทรศัพท์มือถือ...แล้วร่วมเปิดไฟไล่โกงพร้อมกัน)
สิ้นสุดการถ่ายทอดสด
20.00 น. ปิดงาน / ผู้ร่วมงานเดินทางกลับภูมิลาเนา

แนวทางการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และ
แผนพัฒนาท้องที่ ให้เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการฮั้วประมูลในทุกกรณี
จังหวัดสมุทรสาคร
--------------------------------------เพื่อให้การขับเคลื่อน
การดาเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเป็นไปอย่างเข้มข้น และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสาธารณะ
(Public Participation) ตามกลไกประชารัฐ จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้กาหนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ
เพื่อให้บุคลากรของรัฐทุกระดับในจังหวัด นาไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และกาหนดแนวทางใน
การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนา
ท้องที่ ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และจริงจัง ให้เป็นไปด้วยความสุจริต
โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการฮั้วประมูลในทุกกรณี ตามขั้นตอนและวิธีดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1

ขั้นตอนดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
ก่อนดาเนินการ 1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด
โครงการ/กิจกรรม ระเบียบกาหนดไว้อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด เช่น มีการประกาศราคากลาง
ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการฮั้วประมูลงาน มีการประกาศมาตรฐานงานที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานอย่างเปิดเผยและ
เท่าเทียมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเป็ค
1.2 เผยแพร่การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนพัฒนาท้องที่ ของหน่วยงานอย่างแพร่หลายในทุกสื่อ รวมทั้งมีการ
ประกาศตามสถานศึกษา สถานที่ราชการ ศาสนสถาน ที่ชุมชุน เป็นต้น
1.3 ติดป้ายประกาศอย่างชัดเจนในบริเวณพื้นที่ที่ดาเนินการโครงการ/
กิจกรรม เพื่อแสดงให้เป็นชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ/จานวนและ
แหล่งงบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รับจ้าง/ระยะเวลาดาเนินการ
1.4 ถ่ายภาพสถานที/่ พื้นที่จะดาเนินการ แล้วให้ประชาชนในพื้นที่ได้ลง
นามรับทราบไม่น้อยกว่าง 3 คน

2

ระหว่างดาเนินการ 2.1 ติดประชาสัมพันธ์สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ผู้สนใจสามารถเข้า
โครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบได้โดยสะดวก
2.2 เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน/ภาคเอกชนร่วมตรวจสอบการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม ตามห้วงเวลาที่กาหนด

3

หลังดาเนินการ 3.1 ถ่ายภาพสถานที/่ พื้นที่ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม เสร็จเรียบร้อย แล้วให้ประชาชนในพื้นที่ได้ลงนามรับทราบ ไม่น้อยกว่า 3 คน
3.2 สารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่มี
การดาเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้นากรณีศึกษาโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ 5 ล้านบาท)
ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโครงการที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของทุกหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป
---------------------------------------

