
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลท�าง้ิว 
เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติการด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันกับมาตรการความโปร�งใส 

ของเทศบาลตําบลท�าง้ิว ประจําป' พ.ศ. ๒๕๕๙ 
************************ 

ด�วยเทศบาลตําบลท�าง้ิว ได�จัดทําแผนปฏิบัติการด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นกับมาตรการความโปร�งใสของเทศบาลตําบลท�าง้ิวประจําป)  พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือให�การดําเนินงาน
สอดคล�องกับตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ  ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการป�องกันและแก�ไขป:ญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได�กําหนดให�ทุกส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป�องกันและแก�ไขป:ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ โดยมุ�งเน�นการสร�าง     
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบเฝ�าระวัง เพ่ือสกัดก้ัน
มิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได�  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี ได�
แถลงนโยบายของรัฐบาลต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได�กําหนดให�มีการบริหาร
ราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปEนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล  เพ่ือให�การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ในการป�องกันและ
แก�ไขป:ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปEนไปอย�างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลท�าง้ิว จึงได�จัดทํามาตรการแนว
ทางการป�องกันและแก�ไขป:ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจําป) พ.ศ. ๒๕๕๙  ของเทศบาลตําบลท�าง้ิว 
และเพ่ือให�ทุกหน�วยงานในเทศบาลตําบลท�าง้ิว  ใช�เปEนกรอบแนวทางในการดําเนินการป�องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตําบลท�าง้ิวต�อไป 
  เพ่ือเปEนการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของโครงการและปฏิบัติให�สอดคล�องพระราชบัญญัติข�อมูล
ข�าวสารราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  เทศบาลตําบลท�าง้ิวจึงขอประชาสัมพันธAแผนปฏิบัติการ
ด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร�งใสของเทศบาลตําบลท�าง้ิวประจําป) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท�ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  255๘ 
 
 

(นายธรรมศทรรศ  ก่ีสุ�น) 
         นายกเทศมนตรีตําบลท�าง้ิว 
 

 



 

 

 

 

แผนปฏิบัติการด�านการป�องกันและปราบปราม 

การทุจริตคอรัปชั่น กับมาตรการความโปร�งใส 

ของเทศบาลตําบลท�างิ้ว ประจําป&  พ.ศ. 2559 

 

 

 

จัดทําโดย 

เทศบาลตําบลท�างิ้ว 

อําเภอห�วยยอด จังหวัดตรัง 

 

 

 



 
บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญฉบับป�จจุบันบัญญัติให�รัฐจะต�องให�ความเป�นอิสระแก�องค กรปกครองส�วนท�องถิ่น

โดยยึดหลักแห�งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ ของประชาชนในท�องถิ่น และส�งเสริมให�องค กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นเป�นหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ
แก�ไขป�ญหาในระดับพื้นที่ส�วนการกํากับดูแลองค กรปกครองส�วนท�องถิ่น จะทําได�เท�าที่จําเป�นตามกรอบ
ที่กฎหมายกําหนด และต�องเป�นไปเพื่อคุ�มครองประโยชน ของประชาชนในท�องถิ่นหรือประโยชน สุขของ
ประเทศโดยรวม 

 นอกจากนี้ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริการราชการแผ�นดิน กําหนดให�การบริหารราชการซึ่ง 
รวมทั้งราชการบริหารส�วนท�องถิ่นต�องเป�นไปเพื่อประโยชน สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข�องดังกล�าวจะเห็นได�ว�าการ
บริหารราชการแผ�นดินที่มีองค กรปกครองท�องถิ่น ซึ่งเป�นองค กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ
แก�ไขป�ญหาในระดับท�องถิ่นยังมีป�ญหาหลายประการ ที่สําคัญคือป�ญหาด�านการบริหารราชการของ
องค กรปกครองส�วนท�องถิ่นเอง และป�ญหาการกํากับดูแลโดยองค กรที่มี อํานาจหน�าที่ตามกฎหมาย และ
ด�วยเหตุที่ว�านี้ ได�มีส�วนทําให�การบริหาราชการขององค กรปกครองส�วนท�องถิ่นส�วนหนึ่งไม�เป�นไปเพื่อ
ก�อให�เกิดประโยชน สุขแก�ประชาชนในท�องถิ่นอย�างแท�จริง คณะผู�บริหารหรือพนักงานองค กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นบางส�วนมีพฤติการณ ส�อไปในทางที่เอื้อประโยชน แก�ตนเองหรือพวกพ�องโดยไม�ชอบมีการ
กระทําในลักษะที่เป�นการขัดกันแห�งผลประโยชน  ฝ;าฝ<นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพป�ญหาที่พบในองค กรปกครองส�วนท�องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ  หรือสื่อประชาสัมพันธ จะ
พบว�าภาพลักษณ ขององค กรปกครองส�วนท�องถิ่นมีการทุจริตคอรัปช่ันเป�นจํานวนมาก และมีแนวโน�ม
เพิ่มขึ้นอย�างต�อเนื่อง ส�งผลให�ประชาชนเกิดความไม�ไว�วางใจการบริหารงานของ องค กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นตามมา 

ดังนั้นองค กรปกครองส�วนท�องถิ่นจะต�องเร�งสร�างภาพลักษณ  ความเช่ือม่ันให�กับหน�วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค กร โดยเฉพาะประชาชนให�ได�เข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารงานการตรวจสอบ
การทํางานขององค กรปกครองส�วนท�องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส�วนสําคัญที่จะทําให�องค กรปกครองส�วนท�องถิ่น
ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน�อยลง ย�อมเกิดจากบุคลากรในองค กรซึ่งประกอบด�วย คณะ
สมาชิกสภาองค กรปกครองส�วนท�องถิ่นคณะผู�บริหาร ตลอดจนข�าราชการ พนักงาน เจ�าหน�าที่ของ
องค กรปกครองส�วนท�องถิ่นทุกๆตําแหน�ง จะต�องมีจิตสํานึกค�านิยม ทัศนคติที่ ช่ืนชม ยอมรับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช�กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  
กล�าวโดยสรุป หากองค กรปกครองส�วนท�องถิ่นได�ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล�ว หน�วยงานองค กรอื่นและ
ประชาชนก็จะเช่ือม่ันและไว�วางใจ ศรัทธาองค กรปกครองส�วนท�องถิ่นอย�างแน�นอน 



 เทศบาลตําบลท�าง้ิว  อําเภอห�วยยอด  จังหวัดตรัง ซึ่งเป�นองค กรปกครองส�วนท�องถิ่นหนึ่งที่จะ
เป�นตัวช�วยสร�างภาพลักษณ ในด�านการปCองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค กรปกครองส�วนท�องถิ่น
อื่นได�เข�าร�วมการเป�นเครือข�ายในด�านการปCองกันการทุจริตแล�วก็ทําให�ทุกองค กรปกครองส�วนท�องถิ่นได�
ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน สุขของประชาชนอย�างแท�จริง 

วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน 
1. เพื่อให�เทศบาลตําบลท�าง้ิวใช�เป�นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปCองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลท�าง้ิว 
2. เพื่อส�งเสริม/เสริมสร�างให�บุคลากร ของเทศบาลตําบลท�าง้ิวปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก           

ธรรมาภิบาล  มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 
3. เพื่อส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ

มิชอบในภาครัฐ เสริมสร�างและพัฒนาเครือข�ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให�มีความเข�มแข็ง 

4. เพื่อให�ระบบ และกลไกในการปCองกันและตรวจสอบมิให�เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน�าที่โดย
มิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลท�าง้ิว 

5. เพื่อให�ทุกภาคส�วนรู�เท�ากัน ร�วมคิดการปCองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด�านการปCองกันและปราบปรามการทุจริตอย�างทั่วถึง 

 

เป�าหมาย 
1. ข�าราชการทั้งฝ;ายการเมืองและฝ;ายประจําของเทศบาลตําบลท�าง้ิว ตลอดจนประชาชน มี

จิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตย  สุจริต โปร�งใส เป�นธรรม ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าที่ไปในทางที่มิชอบ
ทุกฝ;าย 

2. เทศบาลตําบลท�าง้ิวมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปCองกันป�ญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ�าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย�างรวดเร็ว โปร�งใส มใิห�ข�าราชการอื่นใช�เป�นเยี่ยงอย�าง 

3. หน�วยงานสามารถประสานความร�วมมือในองค กรและภายนอกองค กรในการปCองกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. เทศบาลตําบลท�าง้ิวสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ�วงดุลการใช�
อํานาจให�เหมาะสม 

5. เทศบาลตําบลท�าง้ิวพัฒนาบุคลากรผู�ปฏิบัติหน�าที่ในการปCองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

 



ประโยชน�ของการจัดทําแผน 
1.    คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท�าง้ิว ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของเทศบาลตําบล   

ท�าง้ิว มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย  สุจริต ปฏิบัติงานด�วย
ความโปร�งใส 

2.    ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชน ของชุมชนและเฝCาระวังการทุจริตของเทศบาล
ตําบลท�าง้ิว 

3.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให�งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสใน 
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.  สร�างระบบในการจัดการกับการทุจริตให�เป�นไปด�วยความรวดเร็ว 
5.  พัฒนาและเสริมสร�างบุคลากรและหน�วยงานในการต�อต�านและปราบปรามการทุจริต 
6. เทศบาลตําบลท�าง้ิวได�รับการยอมรับจากทุกภาคส�วนราชการ ประชาชนในการปCองกันการ

ทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด$านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตคอร�รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร'งใส 
ป)  พ.ศ. 2559 

ของเทศบาลตําบลท'างิ้ว  อําเภอห$วยยอด  จังหวัดตรัง 
 
ยุทธศาสตร� 1 : เสริมสร$างจิตสํานึก ค'านิยมให$หน'วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปร'งใส :มิติที ่1 ด$านนโยบาย/ผู$บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน'วยงานในการสร$าวงความโปร'งใส 
แผนงาน :  ส'งเสริมให$เจ$าหน$าทีท่$องถิน่มีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปMงบประมาณพ.ศ. 2559 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เปCาหมายปMงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1.การสร�างจิตสํานึก
คุณธรรมจริยธรรม 
ค�านิยมในการปCองกัน
และแก�ไขป�ญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

1.1 รณรงค สร�างจิตสํานึกด�านคุณธรรมจริยธรรม ค�านิยม 
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร� ประชาสัมพันธ  
ข�อมูลข�าวสารความรู�ที่เกี่ยวข�องกับการปCองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและความโปร�งใส 

- - -  ร�อยละของเจ�าหน�าที่
ท�องถิ่นได�รับข�อมูล
ข�าวสารครบถ�วน 

ร�อย

ละ 
75 

ร�อยละ 

70 

ร�อยละ 

85 

ร�อยละ 

90 

1.2 ส�งเสริมให�บุคลากรเข�ารับการประชุม ฝSกอบรม/รับฟ�ง
การบรรยายธรรมทั้งภายในภายนอกสํานักงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร�อยละของเจ�าหน�าที่
ท�องถิ่นเข�าร�วม
ประชุม/ฝSกอบรม/
บรรยายธรรม 

ร�อย
ละ 
75 

ร�อยละ 
70 

ร�อยละ 
85 

ร�อยละ 
90 

1.3 ถวายสัตย  5 ธันวา ข�าราชการที่ดีของแผ�นดิน - - - - จํานวนเจ�าหน�าที่
ท�องถิ่นที่เข�าร�วมถวาย
สัตย ปฏิญาณ 

ร�อย

ละ 
100 

ร�อยละ 

100 

ร�อยละ 

100 

ร�อยละ 

100 

 



ยุทธศาสตร� 1 :  เสริมสร$างจิตสํานึก ค'านิยมให$หน'วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปร'งใส : มิติที่ 1 ด$านนโยบาย/ผู$บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน'วยงานในการสร$าวงความโปร'งใส 
แผนงาน :  ส'งเสริมให$เจ$าหน$าทีท่$องถิน่มีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปMงบประมาณพ.ศ. 2559-2562 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เปCาหมายปMงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1.การสร�างจิตสํานึก
คุณธรรมจริยธรรม 
ค�านิยมในการปCองกัน
และแก�ไขป�ญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

1.4 การยกย�องเชิดชูเกียรติเจ�าหน�าที่ท�องถิ่นที่ประพฤติตนเป�น
แบบอย�างที่ดี 
 
 

- - - - เจ�าหน�าที่ได�รับการ
คัดเลือกเสนอต�อ
จังหวัด 

1 คน 1 คน 1คน 1 คน 

1.5 การมีส�วนร�วมของผู�บริหารท�องถิ่นในกิจกรรมด�านต�างๆ 
เช�น การปCองกันการปราบปรามการทุจริต ด�านการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ด�านการทําตัวเป�นแบบอย�างที่ดี การเป�น
ประธาน/ที่ปรึกษา/คณะทํางาน การเปVดรับฟ�งความคิดเห็นจาก
ทุภาคส�วนเป�นต�น 

- - - - จํานวนโครงการที่
ผู�บริหารเข�าร�วม
กิจกรรมที่มีบทบาทใน
การส�งเสริมความ
โปร�งใสในองค กร 

5 

ครั้ง 

5 

ครั้ง 

5 

ครั้ง 

5 

ครั้ง 

2. หน�วยงานมีนโยบายที่
ชัดเจนเกี่ยวกับ
มาตรฐานความโปร�งใส 

2.1 มีการจัดทํามาตรฐานความโปร�งใสครบทั้ง 4 มิติ - - - - มีการดําเนินการ
ประกาศและเผยแพร�
ประชาสัมพันธ 
มาตรฐานความโปร�งใส 

1 

ครั้ง 

1 

ครั้ง 

1 

ครั้ง 

1 

ครั้ง 

 

 

 



ยุทธศาสตร�  2 : การบูรณาการหน'วยงานทุกภาคส'วนในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรฐานความโปร'งใส : มิติที่ 2  ด$านการเป;ดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค�กรและการมีส'วนร'วม 
แผนงาน : การป�องกันเหตุการณ�และพฤติกรรมต'างๆที่อาจเป>นภัยต'อการก$าวสู' ประเทศไทยใสสะอาด เพื่อปลูกฝAงให$เจ$าหน$าที่ท$องถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปร'งใสและเป>นธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปMงบประมาณพ.ศ. 2559-2562 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เปCาหมายปMงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1.การเปVดเผยข�อมูล
ข�าวสาร 
 

1.1 การจัดอบรมให�ความรู� ความเข�าใจ ในส�วนที่เกี่ยวข�องกับ
พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

- - - - ร�อยละของผู�เข�ารับการ
อบรมมีความรู�ความ
เข�าใจในส�วนที่เกี่ยวข�อง
กับ พ.ร.บ.ข�อมูลข�าวสาร 
พ.ศ.2540 

ร�อยละ 
75 

ร�อยละ 
80 

ร�อยละ 
85 

ร�อยละ 
90 

1.2 การเผยแพร�ประกาศจัดซื้อจัดจ�างผ�านทางศูนย ข�อมูล
ข�าวสารและ www.thangiewcity.go.th 

 - - - จํานวนครั้งในการ
เผยแพร�ประกาศการ
จัดซื้อจัดจ�าง 

อย�าง
น�อย  

3ครั้ง 

อย�าง
น�อย  

3ครั้ง 

อย�าง
น�อย  

3ครั้ง 

อย�าง
น�อย  

3ครั้ง 

1.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช�บริการศูนย ข�อมูลข�าวสาร
ให�ผู�บริหารทราบอย�างสม่ําเสมอ 

- - - - จํานวนครั้งในการ
รายงานผลการใช�ศูนย 
ข�อมูลข�าวสาร 

4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

2.การมีระบบควบคุม
และตรวจสอบภายใน 
 

2.1 การจัดทําแผนควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน - - - - จํานวนแผนควบคุม
ภายในและแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

1 แผน 1 แผน 1 แผน 1 แผน 

 

 



ยุทธศาสตร�  2 :  การบูรณาการหน'วยงานทุกภาคส'วนในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรฐานความโปร'งใส : มิติที่ 2  ด$านการเป;ดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค�กรและการมีส'วนร'วม 
แผนงาน :  การป�องกันเหตุการณ�และพฤติกรรมต'างๆที่อาจเป>นภัยต'อการก$าวสู' ประเทศไทยใสสะอาด เพื่อปลูกฝAงให$เจ$าหน$าที่ท$องถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปร'งใสและเป>นธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปMงบประมาณพ.ศ. 2559-2562 
งบประมาณ ตัวชี้วัด เปCาหมายปMงบประมาณ 

3.การส�งเสริมและ
สนับสนุนการมีส�วนร�วม
ของภาคประชาชนและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐในการ
ติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ 

3.1 ประชาสัมพันธ ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการปCองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร�างมาตรฐานความโปร�งใสเช�น
กฎหมาย/ระเบียบข�อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข�อมูลข�าวสารให�
เจ�าหน�าที่ท�องถิ่น 

- - - - จํานวนการ
ประชาสัมพันธ ไม�น�อย
กว�า 3 ช�องทาง 

3 
ช�อง 

ทาง 

3 
ช�อง 

ทาง 

3 
ช�อง 

ทาง 

3 
ช�อง 

ทาง 

3.2 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู�รับบริการ/ผู�มีส�วน
ได�เสียเกี่ยวกับการปCองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เทศบาลตําบลท�างิ้ว 

- - - - ร�อยละของความพึง
พอใจต�อการปฏิบัติหน�าที่
หรือพฤติกรรมของ
เจ�าหน�าที่ 

ร�อยละ 

75 

ร�อยละ 

75 

ร�อยละ 

75 

ร�อยละ 

75 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร�  3  :  การเสริมสร$างความเข$มแข็งในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปร'งใส : มิติที่ 3 ด$านการใช$ดลุยพินิจ 
แผนงาน:  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอร�รัปชั่นที่เกิดขึ้นแล$วหรือกําลังเกิดขึ้น 
              วัตถุประสงค�เพื่อป�องกันการทุจริตและคอร�รัปชั่นภายในเทศบาลตําบลท'างิ้ว 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปMงบประมาณพ.ศ. 2559-2562 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เปCาหมายปMงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1.การลดการใช�ดุลพินิจ
ของเจ�าหน�าที่                   
ผู�ปฏิบัติงาน 

1.1 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด�านแผนงาน งบประมาณ
และ บุคลากร 
 

- - - - มีกระบวนการตามภารกิจ
หลักของหน�วยงานที่
ผู�บริหารให�ความเห็นชอบ 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2.การจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงที่เกิดการ
ทุจริต 

2.1 จัดอบรมเสริมความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อ
จัดจ�างภาครัฐ 
 

- - - - ร�อยละของผู�เข�าร�วมอบรม
มีความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ 

ร�อยละ 

70 

ร�อยละ 

70 

ร�อยละ 

70 

ร�อยละ 

70 

3.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 
 

3.1 จัดทํารายงานผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการด�านการ
ปCองกันและปราบปรามการทุจริตคอร รัปชั่นกับมาตรฐาน
ความโปร�งใส 
 

- - - - รายงานผลความสําเร็จ
ของแผนปฏิบัติการปCองกัน
และปราบปรามการทุจริต
คอร รัปชั่น กับมาตรฐาน
ความโปร�งใส 

1 
รายงาน 

1 
รายงาน 

1 
รายงาน 

1 
รายงาน 

 

 

 



ยุทธศาสตร�  4:  พัฒนาศักยภาพเจ$าหน$าที่ของรัฐในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปร'งใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องร$องเรียน/ร$องทุกข� 
แผนงาน:  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอร�รัปชั่นที่เกิดขึ้นแล$วหรือกําลังเกิดขึ้น 
วัตถุประสงค�เพื่อป�องกันการทุจริตและคอร�รัปชั่นภายในเทศบาลตําบลท'างิ้ว 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปMงบประมาณพ.ศ. 2559-2562 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เปCาหมายปMงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1.การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

1.1การส�งข�าราชการและเจ�าหน�าที่เข�าร�วมการประชุม 
อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข�องกับ 
1.1.1 ด�านการปCองกันและการปราบปรามการทุจริต 
1.1.2 ด�านทรัพยากรบุคคล 
1.1.3 ด�านการเงิน 
1.1.4 ด�านการตรวจสอบภายใน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนด�านที่เจ�าหน�าที่
ท�องถิ่นได�รับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพิ่มขึ้น 

ไม� 
น�อย
กว�า 

3 ด�าน 
 

ไม� 
น�อย
กว�า 

3ด�าน 
 

ไม� 
น�อย
กว�า 

3ด�าน 
 

ไม� 
น�อย
กว�า 

3ด�าน 
 

2.การมีระบบกลไก
การจัดการรับเรื่อง
ร�องเรียน 

2.1  จัดทําหลักเกณฑ วิธีการรับฟ�งข�อร�องเรียน/ร�องทุกข  - - - - มีหลักเกณฑ วิธีการรับฟ�ง
ข�อร�องเรียน/ร�องทุกข  

1 

เรื่อง 

1 

เรื่อง 

1 

เรื่อง 

1 

เรื่อง 

2.2 การจัดระบบรับฟ�งข�อร�องเรียนการแจ�งเบาะแสการ
ทุจริต 

• การจัดช�องทางร�องเรียน/แจ�งเบาะแส/ความ
คิดเห็น 
- ตู�รับข�อร�องเรียน 
- จัดส�งข�อร�องเรียนทางไปรษณีย  
- ศูนย ข�อมูลข�าวสารเทศบาลตําบลท�างิ้ว 
- เว็บไซต www.thangiewcity.go.th 
-  

- - - - จํานวนช�องทางการรับ
ฟ�งข�อร�องเรียนและการ
แจ�งเบาะแสการทุจริต 

4 

ช�องทาง 
 

4 

ช�องทาง 
 

4 

ช�องทาง 
 

5 

ช�องทาง 
 



ยุทธศาสตร�  4:  พัฒนาศักยภาพเจ$าหน$าที่ของรัฐในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปร'งใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องร$องเรียน/ร$องทุกข� 
แผนงาน:  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอร�รัปชั่นที่เกิดขึ้นแล$วหรือกําลังเกิดขึ้น 
วัตถุประสงค�เพื่อป�องกันการทุจริตและคอร�รัปชั่นภายในเทศบาลตําบลท'างิ้ว 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปMงบประมาณพ.ศ. 2559-2562 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เปCาหมายปMงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

2.การมีระบบกลไก
การจัดการรับเรื่อง
ร�องเรียน 

-  ปรับปรุงและเผยแพร�หลักเกณฑ การรับเรื่อง
ร�องเรียน /ร�องทุกข  

- - - - มีหลักเกณฑ การรับ
เรื่องร�องทุกข ร�องเรียน
ทาง website 

1 
หลัก 
เกณฑ  

1 
หลัก 

เกณฑ  

1 
หลัก 

เกณฑ  

1 
หลัก 

เกณฑ  

 2.3  การจัดการและแจ�งผลข�อร�องเรียน 
 

- - - - ร�อยละของข�อร�องเรียน
ที่แจ�งผลการดําเนินการ
แก�ผู�ร�องเรียน 

ร�อยละ 
100 

ร�อยละ 
100 

ร�อยละ 
100 

ร�อยละ 
100 

 

 
 

เห็นชอบและอนุมัติ ณ วันที่    3 ตุลาคม  2558 
 

 
(นายธรรมศทรรศ  กี่สุ�น) 

          นายกเทศมนตรีตําบลท�างิ้ว 


