
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่างิ้ว 
เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลท่างิ้ว  
************************ 

ด้วยเทศบาลต าบลท่างิ้ว ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสของเทศบาลต าบลท่างิ้วประจ าปี  เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับตาม
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลท่างิ้ว จึงได้จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ของเทศบาลต าบลท่างิ้ว และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในเทศบาล
ต าบลท่างิ้ว  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลท่างิ้ว
ต่อไป 
  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เทศบาลต าบลท่างิ้วจึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสของ เทศบาลต าบลท่างิ้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 
 

(นายประสิทธิ์  แซ่ส่อ) 
         นายกเทศมนตรีต าบลท่างิ้ว 
 

 



 

 

 

 

แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตคอรปัชั่น กับมาตรการความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลท่างิ้ว   

 

 

 

จัดท าโดย 

เทศบาลต าบลท่างิ้ว 

อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

 

 

 



บทน ำ 
หลักกำรและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ

ที่กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของ

ประเทศโดยรวม 

 นอกจากนีต้ามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริการราชการแผน่ดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง 

รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีและค านงึถึงการมสี่วนรว่มของประชาชน 

 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ

บริหารราชการแผ่นดนิที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และ

ด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการ

กระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน ์ฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะ

พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบ

การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะ

สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลัก

คุณธรรม จรยิธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  

กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและ

ประชาชนก็จะเชื่อม่ันและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 



 เทศบาลต าบลท่างิ้ว  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะ

เป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือขา่ยในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

1. เพื่อให้เทศบาลต าบลท่างิ้วใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติของเทศบาลต าบลท่างิ้ว 

2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของเทศบาลต าบลท่างิ้วปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก           

ธรรมาภิบาล  มาตรฐานทางคุณธรรม จรยิธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ

มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มคีวามเข้มแข็ง 

4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย

มิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่างิ้ว 

5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 

จรยิธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

 

เป้ำหมำย 

1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลท่างิ้ว ตลอดจนประชาชน มี

จติส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ

ทุกฝ่าย 

2. เทศบาลต าบลท่างิ้วมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มใิห้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ 

ปราบปรามการทุจรติ ภาครัฐ 

4. เทศบาลต าบลท่างิ้วสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้

อ านาจให้เหมาะสม 

5. เทศบาลต าบลท่างิ้วพัฒนาบุคลากรผูป้ฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 



ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

1.    คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่างิ้ว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล   

ท่างิ้ว มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วย

ความโปร่งใส 

2.    ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของ เทศบาล

ต าบลท่างิ้ว 

3.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหง้านมปีระสิทธิภาพและลดโอกาสใน 

การกระท าการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

4.  สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

5.  พัฒนาและเสรมิสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการตอ่ต้านและปราบปรามการทุจริต 

6. เทศบาลต าบลท่างิ้วได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการ

ทุจรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติคอร์รัปชั่นกับมำตรฐำนควำมโปร่งใส 

ของเทศบำลต ำบลท่ำงิ้ว  อ ำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

 

ยุทธศำสตร์ 1 : เสริมสรำ้งจติส ำนึก ค่ำนิยมใหห้นว่ยงำนภำครัฐบรหิำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

มำตรฐำนควำมโปร่งใส :มติทิี ่1 ด้ำนนโยบำย/ผู้บริหำร และควำมพยำยำม/รเิริ่มของหนว่ยงำนในกำรสรำ้วงควำมโปรง่ใส 

แผนงำน :  สง่เสริมใหเ้จ้ำหนำ้ทีท่้องถิน่มีจิตส ำนึกเรื่องคณุธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมายปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1.การสร้างจิตส านึกคุณธรรม

จรยิธรรม ค่านิยมในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจรติประพฤติมิชอบ 

 

1.1 รณรงค์สร้างจิตส านึกดา้นคณุธรรม

จรยิธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภบิาล 

รวมท้ังเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล

ข่าวสารความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติและความโปร่งใส 

- - - - - ร้อยละของ

เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น

ได้รับข้อมูล

ข่าวสารครบถ้วน 

รอ้ย

ละ 

75 

รอ้ย

ละ 

70 

รอ้ย

ละ 

85 

รอ้ย

ละ 

90 

รอ้ย

ละ 

95 

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการประชุม 

ฝึกอบรม/รับฟังการบรรยายธรรมท้ังภายใน

ภายนอกส านักงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น

เข้าร่วมประชุม/

ฝึกอบรม/บรรยาย

ธรรม 

รอ้ย

ละ 

75 

รอ้ย

ละ 

70 

รอ้ย

ละ 

85 

รอ้ย

ละ 

90 

รอ้ย

ละ 

95 

1.3 ถวายสัตย ์5 ธันวา ขา้ราชการท่ีดขีอง

แผ่นดนิ 

- - - - - จ านวนเจ้าหนา้ที่

ท้องถิ่นท่ีเข้าร่วม

ถวายสัตย์ปฏญิาณ 

รอ้ย

ละ 

75 

รอ้ย

ละ 

70 

รอ้ย

ละ 

85 

รอ้ย

ละ 

90 

รอ้ย

ละ 

95 

 



ยุทธศำสตร์ 1 :  เสริมสรำ้งจติส ำนึก ค่ำนิยมใหห้นว่ยงำนภำครัฐบรหิำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

มำตรฐำนควำมโปร่งใส : มติทิี่ 1 ด้ำนนโยบำย/ผู้บรหิำร และควำมพยำยำม/รเิริ่มของหน่วยงำนในกำรสร้ำวงควำมโปร่งใส 

แผนงำน :  ส่งเสริมใหเ้จ้ำหนำ้ทีท่้องถิน่มีจิตส ำนึกเรื่องคณุธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมายปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1.การสร้างจิตส านึกคุณธรรม

จรยิธรรม ค่านิยมในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจรติประพฤติมิชอบ 

 

1.4 การยกย่องเชดิชูเกียรติเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น

ท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 

 

- - - - - เจ้าหนา้ที่ได้รับ

การคัดเลอืก

เสนอตอ่จังหวัด 

1 คน 1 คน 1คน 1 คน 1 คน 

1.5 การมีสว่นร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นใน

กิจกรรมดา้นตา่งๆ เชน่ การป้องกันการ

ปราบปรามการทุจรติ ด้านการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ด้านการท าตัวเป็น

แบบอย่างท่ีด ีการเป็นประธาน/ท่ีปรึกษา/

คณะท างาน การเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก

ทุภาคส่วนเป็นต้น 

- - - - - จ านวนโครงการ

ท่ีผู้บริหารเข้า

ร่วมกิจกรรมท่ีมี

บทบาทในการ

ส่งเสริมความ

โปร่งใสในองค์กร 

5 

ครัง้ 

5 

ครัง้ 

5 

ครัง้ 

5 

ครัง้ 

5 

ครัง้ 

2. หนว่ยงานมนีโยบายท่ี

ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน

ความโปร่งใส 

2.1 มกีารจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสครบ

ท้ัง 4 มิต ิ

- - - - - มกีารด าเนนิการ

ประกาศและ

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

มาตรฐานความ

โปร่งใส 

1 

ครัง้ 

1 

ครัง้ 

1 

ครัง้ 

1 

ครัง้ 

1 

ครัง้ 

 



ยุทธศำสตร์  2 : กำรบูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

มำตรฐำนควำมโปร่งใส : มติทิี่ 2  ดำ้นกำรเปดิเผย กำรมรีะบบตรวจสอบภำยในองค์กรและกำรมสีว่นร่วม 

แผนงำน : กำรป้องกันเหตุกำรณ์และพฤติกรรมต่ำงๆที่อำจเป็นภัยต่อกำรกำ้วสู่ ประเทศไทยใสสะอำด เพื่อปลูกฝังให้เจ้ำหนำ้ที่ท้องถิ่นปฏิบัตงิำนโดยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมายปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2596 2565 2566 2567 2568 2569 

1.การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

 

1.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ใน

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตขิ้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

- - - - - ร้อยละของผู้เข้ารับการ

อบรมมคีวามรู้ความเข้าใจ

ในสว่นท่ีเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.

ข้อมูลขา่วสาร พ.ศ.2540 

รอ้ย

ละ 

75 

รอ้ย

ละ 

80 

รอ้ย

ละ 

85 

รอ้ย

ละ 

90 

รอ้ย

ละ 

90 

1.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซือ้จัดจ้างผ่าน

ทางศูนยข์้อมูลขา่วสารและ 

www.thangiewcity.go.th 

 - - - - จ านวนครัง้ในการเผยแพร่

ประกาศการจัดซือ้จัดจ้าง 

อย่าง

น้อย  

3ครัง้ 

อย่าง

น้อย  

3ครัง้ 

อย่าง

น้อย  

3ครัง้ 

อย่าง

น้อย  

3ครัง้ 

อย่าง

น้อย  

3ครัง้ 

1.3 การเก็บสถติแิละสรุปผลการใชบ้ริการ

ศูนยข์้อมูลขา่วสารให้ผู้บริหารทราบอยา่ง

สม่ าเสมอ 

- - - - - จ านวนครัง้ในการรายงาน

ผลการใช้ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครัง้ 4 ครั้ง 

2.การมีระบบควบคุมและ

ตรวจสอบภายใน 

 

2.1 การจัดท าแผนควบคุมภายในและ

ตรวจสอบภายใน 

- - - - - จ านวนแผนควบคุมภายใน

และแผนการตรวจสอบ

ภายใน 

1 แผน 1 แผน 1 แผน 1 แผน 1 แผน 

 

 

 



ยุทธศำสตร์  2 :  กำรบูรณำกำรหนว่ยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

มำตรฐำนควำมโปร่งใส : มติทิี่ 2  ดำ้นกำรเปดิเผย กำรมรีะบบตรวจสอบภำยในองค์กรและกำรมสีว่นร่วม 

แผนงำน :  กำรป้องกันเหตุกำรณ์และพฤตกิรรมต่ำงๆที่อำจเป็นภัยต่อกำรกำ้วสู่ ประเทศไทยใสสะอำด เพื่อปลูกฝังให้เจ้ำหนำ้ที่ท้องถิ่นปฏิบัตงิำนโดยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

 เป้าหมายปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

3.การสง่เสริมและสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนและ

เจ้าหนา้ที่ของรัฐในการติดตาม

ตรวจสอบการทุจรติหรือ

ประพฤติมิชอบ 

3.1 ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสเชน่

กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏบัิติ

ข้อมูลขา่วสารให้เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น 

- - - -  จ านวนการ

ประชาสัมพันธ์ไม่น้อย

กว่า 3 ช่องทาง 

3 

ช่อง 

ทาง 

3 

ช่อง 

ทาง 

3 

ช่อง 

ทาง 

3 

ช่อง 

ทาง 

3 

ช่อง 

ทาง 

3.2 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/

ผู้รับบริการ/ผู้มีสว่นได้เสียเกี่ยวกับการ

ป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบของ

เทศบาลต าบลท่างิว้ 

- - - -  ร้อยละของความพงึ

พอใจต่อการปฏบัิติ

หนา้ที่หรือพฤตกิรรม

ของเจ้าหนา้ที ่

รอ้ย

ละ 

75 

รอ้ย

ละ 

75 

รอ้ย

ละ 

75 

รอ้ย

ละ 

75 

รอ้ย

ละ 

75 

 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์  3  :  กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 

มำตรฐำนควำมโปร่งใส : มติทิี่ 3 ด้ำนกำรใชด้ลุยพินิจ 

แผนงำน:  กำรจัดกำรกรณีมกีำรทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกดิขึ้นแล้วหรือก ำลังเกดิขึ้น 

              วัตถุประสงคเ์พื่อปอ้งกันกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ภำยในเทศบำลต ำบลทำ่งิ้ว 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมายปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1.การลดการใชดุ้ลพนิจิของ

เจ้าหนา้ที่                   

ผู้ปฏบัิตงิาน 

1.1 จัดท ามาตรฐานการปฏบัิตงิาน ด้าน

แผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 

 

- - - - - มกีระบวนการตามภารกิจ

หลักของหน่วยงานท่ี

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

2 

เรื่อง 

2 

เรื่อง 

2 

เรื่อง 

2 

เรื่อง 

2 

เรื่อง 

2.การจัดการเพื่อลดความ

เสี่ยงท่ีเกิดการทุจรติ 

2.1 จัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

- - - - - ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม

มคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกระบวนการ

จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

รอ้ยละ 

70 

รอ้ยละ 

70 

รอ้ยละ 

70 

รอ้ยละ 

70 

รอ้ยละ 

70 

3.ติดตามและประเมินผล

การปฏบัิตงิานตามแผน 

 

3.1 จัดท ารายงานผลความส าเร็จของ

แผนปฏิบัตกิารดา้นการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติคอร์รัปชั่นกับ

มาตรฐานความโปร่งใส 

 

- - - - - รายงานผลความส าเร็จ

ของแผนปฏบัิตกิารป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ

คอร์รัปชั่น กับมาตรฐาน

ความโปร่งใส 

1 

รายงาน 

1 

รายงาน 

1 

รายงาน 

1 

รายงาน 

1 

รายงาน 

 

 

 



ยุทธศำสตร์  4:  พัฒนำศักยภำพเจ้ำหนำ้ที่ของรฐัในกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 

มำตรฐำนควำมโปร่งใส : มติทิี่ 4 กำรมรีะบบ/กลไก จัดกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

แผนงำน:  กำรจัดกำรกรณีมกีำรทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกดิขึ้นแล้วหรือก ำลังเกดิขึ้น 

วัตถุประสงคเ์พื่อป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นภำยในเทศบำลต ำบลทำ่งิ้ว 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 

 เป้าหมายปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1.การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

1.1 การสง่ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่เข้าร่วม

การประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ 

1.1.1 ดา้นการป้องกันและการปราบปราม

การทุจรติ 

1.1.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 

1.1.3 ด้านการเงิน 

1.1.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนด้านท่ีเจ้าหนา้ที่

ท้องถิ่นได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพิ่มขึ้น 

ไม่ 

น้อย

กว่า 

3 ดา้น 

 

ไม่ 

น้อย

กว่า 

3ดา้น 

 

ไม่ 

น้อย

กว่า 

3ดา้น 

 

ไม่ 

น้อย

กว่า 

3ดา้น 

 

ไม่ 

น้อย

กว่า 

3ดา้น 

 

2.การมีระบบกลไก

การจัดการรับเร่ือง

ร้องเรียน 

2.1  จัดท าหลักเกณฑ์วธีิการรับฟังขอ้

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- - - - - มหีลักเกณฑ์วธีิการรับฟัง

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1 

เรื่อง 

1 

เรื่อง 

1 

เรื่อง 

1 

เรื่อง 

1 

เรื่อง 

2.2 การจัดระบบรับฟังขอ้ร้องเรียนการแจง้

เบาะแสการทุจรติ 

 การจัดชอ่งทางรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแส/

ความคิดเห็น 

- ตูรั้บข้อร้องเรียน 

- จัดส่งขอ้ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

- ศูนยข์้อมูลขา่วสารเทศบาลต าบลท่างิว้ 

- เว็บไซต์www.thangiewcity.go.th 

- - - - - จ านวนชอ่งทางการรับ

ฟังขอ้ร้องเรียนและ

การแจ้งเบาะแสการ

ทุจรติ 

4 

ช่องทาง 

 

4 

ช่องทาง 

 

4 

ช่องทาง 

 

5 

ช่องทาง 

 

5 

ช่องทาง 

 

http://www.thangiewcity.go.th/


ยุทธศำสตร์  4:  พัฒนำศักยภำพเจ้ำหนำ้ที่ของรฐัในกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 

มำตรฐำนควำมโปร่งใส : มติทิี่ 4 กำรมรีะบบ/กลไก จัดกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

แผนงำน:  กำรจัดกำรกรณีมกีำรทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกดิขึ้นแล้วหรือก ำลังเกดิขึ้น 

วัตถุประสงคเ์พื่อป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นภำยในเทศบำลต ำบลทำ่งิ้ว 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมายปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

2.การมีระบบกลไก

การจัดการรับเร่ือง

ร้องเรียน 

-  ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑก์ารรับ

เร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

- - - - - มหีลักเกณฑ์การรับ

เร่ืองร้องทุกข์ร้องเรียน

ทาง website 

1 

หลัก 

เกณฑ ์

1 

หลัก 

เกณฑ์ 

1 

หลัก 

เกณฑ์ 

1 

หลัก 

เกณฑ์ 

1 

หลัก 

เกณฑ์ 

 2.3  การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน 

 

- - - - - ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนท่ีแจ้งผลการ

ด าเนนิการแกผู่้

ร้องเรียน 

รอ้ยละ 

100 

รอ้ยละ 

100 

รอ้ยละ 

100 

รอ้ยละ 

100 

รอ้ยละ 

100 

 

 

 

เห็นชอบและอนุมัติ ณ วันที่    10  ตุลาคม  2564 

 

 
  (นายประสิทธิ์  แซ่ส่อ) 

          นายกเทศมนตรีต าบลท่างิ้ว 


