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ประกาศเทศบาลตําบลตากฟา 

เรื่อง  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3   

------------------------------------------- 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลง

แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 5 ป และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป ตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 

ป.ป.ช.) เสนอ โดยใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ

แผนปฏิรูปประเทศดานตางๆ ซ่ึงกลไกการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบดวย 3 ระดับ คือ (1) คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ 

(คตช.) เปนกลไกระดับนโยบาย (2) ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) เปนกลไกประสาน

การขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศ และ (3) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง

เปนกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติการระดับกระทรวง โดยมี ศปท.จังหวัด เปนกลไกขับเคลื่อนระดับภูมิภาคและ

ทองถ่ิน  
 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และเปนไปตามแนวนโยบายของ

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) เทศบาลตําบลตากฟา ไดจัดทําแผนปฏิบัติ

การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใชเปนแนวทางในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลตากฟา และ

เปนเครื่องมือในการบริหารองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการดังกลาว

รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  7  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

นายบุญเลิศ  ปานอุดมลักษณ 
 

(นายบุญเลิศ  ปานอุดมลักษณ) 

นายกเทศมนตรีตําบลตากฟา 



  
 

คํานํา 
 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ไดเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ        

วาดวยการปองกันและปรามปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐ

แปลงแนวทางมาตรการตามยุทศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ 
 

  กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ เผาจินดา ได

ใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดเนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

มหาดไทย ปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํามาตรการการปองกันและปราม

ปรามการทุจริตมาเปนโครงการท่ีมีประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน 

พ.ศ.2560 การดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 

โดยไดนํายุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) 

คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกัน

และแกไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี    

ท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางการ

ดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติเปนพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซ่ึงจะมีการดําเนินการใน 3 

ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ปองกัน

ปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน และสนับสุนนใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ินใสสะอาด” ท่ัวประเทศ 
 

  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และเปนไปตามแนวนโยบายของ

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) เทศบาลตําบลตากฟา ไดจัดทําแผนปฏิบัติ

การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือใหสวนงานตางๆ รวมถึงขาราชการ พนักงานเจาหนาท่ีทุกระดับไดนําแนวทางและมาตรการดังกลาว

ไปสูการปฏิบัติงานตอไป 
 

 

        

        เทศบาลตําบลตากฟา 

                   ตุลาคม 2562 
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การปองกันการทุจริตนับเปนเรื่องสําคัญไมนอยไปกวาการปราบปรามการทุจริต เพราะ

เปนการดับปญหาท่ีสาเหตุ ซ่ึงหากปลอยใหมีการทุจริตเกิดข้ึนก็จะสรางปญหาความเสียหายแกสังคมและ

ประเทศชาติ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตมาแลว 3 ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซ่ึงมุงสูการ

เปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก

รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานขอรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา

ผลประโยชนของของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มี

เปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การ

บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรม

แตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติ ซ่ึงปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,853 แหง (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

(2559) ; ขอมูลจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. คนเ ม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2560, จาก 

http://www.dla.go.th/work/abt/) ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานรัฐภายในโครงสราง

การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจาก

สวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน

หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ังท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวน

สวนที่ 1 

บทนํา 

http://www.dla.go.th/work/abt/
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

ทองถ่ินปราศจากการทุจริตนําเงินทุกบาททุกสตางคมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุข

ของประชาชนอยางแทจริง ประเทศชาติก็จะเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศ การพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึด

หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน

ระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด 

และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ประกอบกับในปงบประมาณ พ.ศ.

2558 สํานักงาน ป.ป.ช.ยังไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต กับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด

แหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหง

ประเทศไทย เพ่ือใหสมาคมดังกลาวทําหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงอ่ืนๆ 

ใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตตอไป 

 

1.1) หลักการและเหตุผล 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง

มาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ 

เทศบาลตําบลตากฟาเปนหนวยงานราชการในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

การอํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค การปกครองทองท่ี การสงเสริมการปกครองทองถ่ินและพัฒนาชุมชน การทะเบียน

ราษฎรความม่ันคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให

เปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือ สวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ เผาจินดา ไดใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดย

ไดเนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย 

และใหนํามาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการท่ีมีประโยชนตอประชาชน และมอบ

เปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน พ.ศ. 2560 การดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะท่ี 2  (พ.ศ. 2556 – 2560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 

มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบาย

รัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 

กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติเปนพันธกิจ   “มหาดไทย 

ใสสะอาด” ซ่ึงจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลัก
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ธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน  และสนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด”   

“อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” ท่ัวประเทศ 

เทศบาลตําบลตากฟา จึงกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือเปนมาตรฐาน 

แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส 

บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ ดังกลาว จึง

กําหนดแนวทางใหสวนราชการในเทศบาลตําบลตากฟาถือปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี้ 

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ

ประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 

  2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม  นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

  3. ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน 

และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

  4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกข

ผานศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลสันทราย 

  5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง 
 

1.2) วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 

1. เพ่ือใหเทศบาลตําบลตากฟาใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตําบลตากฟา 

2. เพ่ือสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ของเทศบาลตําบลตากฟาปฏิบัติราชการโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 

4. เพ่ือใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลตากฟา 

5. เพ่ือใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ

คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางท่ัวถึง 
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1.3) เปาหมาย 
 

1. ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจําของเทศบาลตําบลตากฟาตลอดจน

ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบ

ทุกฝาย 

2. เทศบาลตําบลตากฟามีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริต

และประพฤติมิชอบของราชการ และเจาท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง

รวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง 

3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4. เทศบาลตําบลตากฟาสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ

ถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 

5. เทศบาลตําบลตากฟาพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

 

1.4) ประโยชนของการจัดทําแผน 
 

1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลตากฟาขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาล

ตําบลตากฟามีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซ่ือสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวยความ

โปรงใส 

2. ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตของเทศบาล

ตําบลตากฟา 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลด

โอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 

5. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต 

6. เทศบาลตําบลตากฟาไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนในการ

ปองกันการทุจริต 
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2.1) กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติปองกันการทุจริต 
 

ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพิจารณากําหนดใหมีกรอบการจัดทํา “แผนปฏิบัติการ 

ปองกันการทุจริต” สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปปฏิบัติประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้ 

มิติท่ี 1  การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

มิติท่ี 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

มิติท่ี 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

มิติท่ี 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร-

ปกครองสวนทองถ่ิน 

มีรายละเอียดดังนี้ 
 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ประกอบดวย  

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร  

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน ๓ ลักษณะ 

ดังนี้ 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีให 

บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน  

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง  

ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  

 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น  

ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต  

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ  

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต  

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต  

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ  
 

สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ประกอบดวย  

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  

๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ไดแก 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังใน

เรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน  

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช 

ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ี

เก่ียวของอยางเครงครัด  

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิด

ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี โดยดําเนินการใหมีกิจการ ดังนี้ 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ  

ประชาชนรายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติ

ราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให 

เปนท่ีประจักษ ในลักษณะดังตอไปนี้ 

2.4.1 มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

2.4.2 ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน  

2.4.3 ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย  

ความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีไดดําเนินการตาม  

อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมี

เรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ  
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มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประกอบดวย  

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก 

ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดทุกข้ันตอน โดย  

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ  

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร 

งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุการคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตาม

หลักเกณฑวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรให

ประชาชนทราบและตรวจสอบได 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน 

ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน  

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  

โดย  

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตาม

อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความ

เปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน  

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก  

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณะอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขได 

ทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

โดย  

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ  

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

มิติท่ี4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร-  

ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน  

แผนดินกําหนด โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการใหมี 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล  

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทํา

แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง

ควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล  
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๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร  

ราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการใหมี 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  

เก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง  

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ  

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น ประกอบดวย  

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจใน

การปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด  

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ  

ตอตานการทุจริต ประกอบดวย  

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต  

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต  
 

2.2 ยุทธศาสตรและกรอบมิติแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ของเทศบาลตําบลตากฟา 
       

จากยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 

2564) จํานวน 6 ยุทธศาสตร และกรอบมิติการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต” สําหรับให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปปฏิบัติประกอบดวย 4 มิติ  ประกอบกับเทศบาลตําบลตากฟาไดจัดทํา

แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) เพ่ือใชเปน

แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
มิติท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแก

บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝาย

ประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ

ทุจริตของผูบริหาร  

๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ  

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ี
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการ

ดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให 

เปนท่ีประจักษ 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง 

หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทาง

ท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก 

ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนอง

เรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหาร

กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
มิติท่ี 4 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุม

ภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน  

แผนดินกําหนด 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร  

ราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

4.3 การสงเสริมบทบาทตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน 

(Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ  

ตอตานการทุจริต 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 
 

รายละเอียดแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

 

บัญชีสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร ภารกิจตามมิติ 
จํานวนโครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

มิติท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  19 530,000 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

9 10,000 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 8 490,000 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 2 30,000 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 23 20,000 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 1 - 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 9 20,000 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

4 - 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปน

ท่ีประจักษ 

3 - 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 6 - 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตร ภารกิจตามมิติ 
จํานวนโครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

พัฒนากลไกและกระบวนการการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 18 216,000 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน

ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

7 300,000 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 5 166,000 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6 20,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต 

 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

15 - 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

กําหนด 

4 - 

 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ

ตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

5 - 

 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 4 - 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ

ตอตานการทุจริต 

2 - 

 รวมท้ังส้ิน 75 761,000 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

มิตทิี่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 1.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจาง 

คน 100 10,000 รอยละ 90 ของ

บุคลากรที่เขารับการ

อบรม 

ผูเขารับการอบรมมี

ระเบียบวินยั มีคุณธรรม 

จริยธรรมและความ

สามัคคีในหนวยงาน 

    สํานักปลัดฯ 

 

2 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมา-  

ภิบาล 

คน 100 ไมใช

งบประมาณ 

ประชาชนผูมารับ

บริการ ประเมินความ

พึงพอใจไมต่ํากวา   

รอยละ 70 

มีการจัดประชุมระหวาง

ผูบริหารและหัวหนา

สวนราชการเพื่อ

เสนอแนะการ

บริหารงานตามหลัก   

ธรรมาภิบาล 

    สํานักปลัดฯ 

3 โครงการสมุดความดีพนักงาน ลกูจาง 55 คน ไมใช

งบประมาณ 

มีการติดตามและ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ

พนักงาน ลูกจาง  

อยางนอย 2 คร้ัง/ป 

การสื่อสารระหวาง

ผูบังคับบัญชาและ

พนักงาน ลูกจางมีการ

ปฏิบัติงานเปนไปตาม

เปาหมาย 

-  -  สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

มิตทิี่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 1.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

4 มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัตงิานตาม

ประมวลจริยธรรมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน” 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

กิจกรรมเผยแพรและ

ประชาสัมพนัธ อยาง

นอย 1 คร้ัง/ป 

การประชาสัมพนัธมี

ประสิทธิภาพ  

    สํานักปลัดฯ 

 

5 มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดาน

การตอตานการทุจริต” 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

กิจกรรมเผยแพรและ

ประชาสัมพนัธ อยาง

นอย 1 คร้ัง/ป 

การประชาสัมพนัธมี

ประสิทธิภาพ 

    สํานักปลัดฯ 

 

6 โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต 

และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีใน

การตอตานการทุจริต 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

จํานวนผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 

รอยละ 80 

มีการจัดกิจกรรม 

รวมกันและแสดงออกซึ่ง

การตอตานการทุจริต 

    สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต (ตอ) 

มิตทิี่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 1.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทาํการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทบัซอน 

7 กิจกรรมใหความรู เร่ือง ผลประโยชน

ทับซอนใหกับบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

กิจกรรมเผยแพรและ

ประชาสัมพนัธ อยาง

นอย 1 คร้ัง/ป 

มีการประชุมเพื่อชี้แจง

แนวทางการปฏิบัตงิาน

เพื่อปองกันผลประโยชน

ทับซอน 

    สํานักปลัดฯ 

 

8 มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกัน

ผลประโยชนทบัซอน” 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

กิจกรรมเผยแพรและ

ประชาสัมพนัธ อยาง

นอย 1 คร้ัง/ป 

การประชาสัมพนัธมี

ประสิทธิภาพ 

    สํานักปลัดฯ 

 

9 มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมี

ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนทับ

ซอน (Conflict Of Interest)” 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

มีการประชุมหรือ

สัมมนาบุคลากรเพื่อ

ปลูกฝงองคความรูใหมี

ความเขาใจเก่ียวกับ

ผลประโยชนทบัซอน 

มีการประชุมเพื่อชี้แจง

แนวทางการปฏิบัตงิาน

เพื่อปองกันผลประโยชน

ทับซอน 

    สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

มิตทิี่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 1.2  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

1 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน ตน 100 

ตน 

10,000 รอยละ 5 ที่เพิ่มข้ึน

ของพื้นที่ปา 

ประชาชนเกิดจิตสํานึก

รักธรรมชาติและรวมกัน

อนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน 

    สํานักปลัดฯ 

 

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพฯ เทศบาลตําบลตากฟา 

(อพ.สธ.ตากฟา) 

ครั้ง 1  20,000 กิจกรรมเปาหมายตาม

แผนการดําเนนิงาน

โครงการ อพ.สธ.-ทต.

ตากฟา 

มีการประชุมหนวยงานที่

เก่ียวของเพื่อจัด

เตรียมการดําเนินงาน 

    สํานักปลัดฯ 

 

3 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งสวนสาธารณะ 

“สวนตากฟาพาร่ืนรมย 

แหง 1 

 

300,000 จํานวนพื้นที่ที่ไดรับ

การพัฒนา จํานวน    

1 แหง 

ประชาชนมีจิตสาํนึกรัก

สิ่งแวดลอมในชุมชนของ

ตนและมีพืน้ที่สาธารณะ 

มีความรมร่ืน 

    สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

มิตทิี่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 1.2  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

4 โครงการบริหารจัดการขยะในชมุชน

เขตเทศบาล 

คร้ัง 1 

 

50,000 คณะผูบริหาร 

เจาหนาท่ี ประธาน

ชุมชน และผูเขารวม

สังเกตการณ 

สามารถถายทอด  

องคความรูและลด

ปริมาณขยะในชุมชน

ไดไมนอยกวา      

รอยละ 5 

ประชาชนสามารถนําองค

ความรูมาประยุกตใชใน

ครัวเรือน และสามารถลด

ปริมาณขยะในชุมชนได 

    กอง 

สาธารณสุขฯ 

 1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5 โครงการสงเสริมและพฒันาความรูดาน

การเกษตร  

คน 30 

 

30,000 รอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมายเขารวม

โครงการ  

ประชาชนสามารถนํา

ความรูไปปรับใชใน

ชีวิตประจาํวนั 

    งานพฒันา

ชุมชน 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

มิตทิี่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 1.2  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

6 โครงการสงเสริมและสนบัสนนุกลุม

อาชีพในชุมชน 

คน 100 

 

30,000 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมสามารถ

นําไปประกอบอาชีพได 

ประชาชนนาํความรูไป

ประกอบอาชีพและมี

รายไดเพิ่มข้ึน 

    งานพฒันา

ชุมชน 

7 โครงการสงเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการ

ใชภูมิปญญาทองถ่ินของผูนาํชุมชนหรือ

ปราชญชาวบาน 

คน 100 

 

30,000 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมไดสานตอ

เจตนารมณอนุรักษ  

ภูมิปญญา 

ภูมิปญญาทองถ่ินหรือ

ปราชญชาวบานไดรับ  

การอนุรักษและสืบสาน  

คงอยูสืบไป 

    งานพฒันา

ชุมชน 

8 โครงการสงเสริมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชนตนแบบ 

คน 100 30,000 รอยละ 70 ของ

ผูเขารวมโครงการ มี

ความเขาใจในโครงการ 

และสามารถนํามา

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจาํวนัได 

เกษตรกรนําความรูมา

ปรับใชในการวางแผน

ประกอบอาชีพ และ

ถายทอดตอไปยังชุมชน

ตนเองได 

    งานพฒันา

ชุมชน 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

มิตทิี่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 1.3  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสจุริต 

1 โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

“เยาวชนทาํดีถวายในหลวง 

คร้ัง 1 

 

15,000 รอยละ 85 ของ

นักเรียนเขารวม

โครงการประพฤติตน

ตามหลักธรรม

จริยธรรม 

นักเรียนประพฤติปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรม 

จริยธรรม และคานิยม  

ที่พึงประสงค 

    กองการศึกษา

และโรงเรียน

อนุบาลตากฟา 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม 

คร้ัง 1 

 

15,000 รอยละ 80 ของ

นักเรียนเขารวม

โครงการมีวินัย มีความ

รับผิดชอบและปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมฯ 

นักเรียนสามารถนํา

ความรูมาใชใน

ชีวิตประจาํวนัได 

    กองการศึกษา

และโรงเรียน  

วัดประชาสรรค 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 2   ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

มิตทิี่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 2.1  แสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

1 กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการ

ทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

กิจกรรมเผยแพรและ

ประชาสัมพนัธ อยาง

นอย 1 คร้ัง/ป 

การประชาสัมพนัธมี

ประสิทธิภาพ  

    สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

มิตทิี่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 2.2  มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1 มาตรการสรางความโปรงใสในการ

บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบตัิตาม

ระเบียบ) 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

มีมาตรการดําเนนิงาน

ดานบริหารงานบุคคล

ของเทศบาลฯ 

มีคําสั่งมอบหมายการ

ปฏิบัติราชการแตละกอง 

 - - - สํานักปลัดฯ 

 

2 มาตรการออกคําสั่งการรักษาราชการ 

และการมอบหมายการปฏิบัติหนาที่

ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติหนาที่ใน

สังกัดเทศบาล 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

ดําเนินการทบทวน

และออกคําสั่ง อยาง

นอย 1 คร้ัง/ป 

มีคําสั่งมอบหมายงานให

ผูที่เก่ียวของปฏิบัติ

ราชการแทน 

 - - - สํานักปลัดฯ 

 

3 กิจกรรม สรางความโปรงใสในการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงนิเดือน 

2 คร้ัง ไมใช

งบประมาณ 

มีการพิจารณาเลื่อน

ข้ันเงินเดือนที่โปรงใส

เปนธรรม ตรวจสอบได 

มีการพิจารณาเลื่อนข้ัน

เงินเดือนที่โปรงใสเปน

ธรรม ตรวจสอบได ไมมี

การรองเรียน 

 -  - สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

มิตทิี่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกนัการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 2.2  มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยดึถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

4 กิจกรรม ควบคุมการเบิกจายเงินตาม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

เกิดความคุมคา และมี

ประสิทธิภาพในการ

บริหารงบประมาณ 

มีการจัดทําทะเบียนคุม

เงินรายจายครอบคลุม

ทุกประเภท 

    กองคลัง 

 

5 กิจกรรม การพัฒนาแผนและ

กระบวนการจัดหาพสัด ุ

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

ผูบริหารมีขอมูลในการ

วางแผนการ

บริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผูบริหารมีขอมูลในการ

วางแผนการบริหารงาน

อยางมีประสทิธิภาพ 

    กองคลัง 

 

6 กิจกรรม สรางความโปรงใสในการใช

จายเงินงบประมาณ 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

มีการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได 

มีการประชาสัมพนัธ

รายงานผลการใช

จายเงินงบประมาณให

ประชาชนไดทราบผาน

ทางเว็บไซตของ

หนวยงาน 

    กองคลัง 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

มิตทิี่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 2.2  มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

7 กิจกรรม เผยแพรขอมูลขาวสารดาน

การจัดซื้อ-จัดจาง 

ชองทาง 3 ไมใช

งบประมาณ 

ประชาชนไดเขาถึง

ขอมูลการจัดซื้อ-จัด

จาง ไมนอยกวา    

รอยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซื้อ      

จัดจางทัง้หมด 

มีการเผยแพรขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับการ

จัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 

3 ชองทาง 

    กองคลัง 

 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทยีมกัน และไมเลือกปฏิบัต ิ

8 กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะและ

การบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความ

พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทยีมกัน 

และไมเลือกปฏิบัต ิ

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

ดําเนินการปฏิบัติงาน

บริการสาธารณะ ให

ประชาชนไดรับความ

พึงพอใจใหได

มาตรฐานทั้ง 17 

ประเด็น 

สรางความโปรงใสในการ

บริการสาธารณะให

ประชาชนไดรับความพึง

พอใจโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัต ิ

    สํานักปลัดฯ 

 

9 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คร้ัง 1 20,000 ประชาชนไดรับความ

พึงพอใจไมนอยกวา

รอยละ 80% 

ประชาชนไดรับความพึง

พอใจไมนอยกวารอยละ 

80% 

- -  - สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

มิตทิี่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 2.3  มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดาํเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ที่ทาํการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1 กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

จัดใหมีการประชุมฯ 

อยางนอย 1 คร้ัง/ป 

การปฏิบัติราชการมี

ความคลองตัว และ

บุคลากรมีความ

กระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงาน 

 - - - สํานักปลัดฯ 

 

2 โครงการปรับปรุงการลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

มีการจัดประชุม/

กิจกรรมอํานวยความ

สะดวกแกประชาชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว และถูกตอง 

 - - - สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

มิตทิี่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 2.3  มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3 มาตรการมอบอํานาจอนุมัติ อนญุาต 

สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบตัิ

ราชการ 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

ดําเนินการทบทวน

และออกคําสั่ง     

อยางนอย 1 คร้ัง/ป 

การบริหารราชการมีการ

ดําเนินงาน การ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัวและรวดเร็ว 

 - - - สํานักปลัดฯ 

 

4 มาตรการ มอบอํานาจของ

นายกเทศมนตรี 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

ดําเนินการทบทวน

และออกคําสั่ง     

อยางนอย 1 คร้ัง/ป 

มีการออกคําสั่งมอบ

อํานาจการปฏิบัติงาน

ของนายกเทศมนตรี 

 - - - สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

มิตทิี่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 2.4  การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1 กิจกรรมยกยองผูมีคุณธรรม และ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ

ใหบริการประชาชนดีเดน 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

จัดกิจกรรมฯ  

1 คร้ัง/ป 

จัดกิจกรรมยกยองเชิดชู

เกียรติ และมอบใบ

ประกาศแกบุคคลที่

ไดรับการคัดเลือก 

- -  - สํานักปลัดฯ 

 

 2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี     

จิตสาธารณะ 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

จัดกิจกรรมฯ  

1 คร้ัง/ป 

จัดกิจกรรมยกยองเชิดชู

เกียรติ และมอบใบ

ประกาศแกประชาชนผูมี

จิตสาธารณะทีไ่ดรับการ

คัดเลือก 

- -  - สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

มิตทิี่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 2.4  การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

จัดกิจกรรมฯ  

1 คร้ัง/ป 

จัดกิจกรรมยกยองเชิดชู

เกียรติ และมอบใบ

ประกาศแกประชาชน  

ผูปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใหเปน

แบบอยาง 

- -  - สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

มิตทิี่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 2.5  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซือ่สัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ด ี

1 มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ” 

คร้ัง 1 

 

ไมใช

งบประมาณ 

จัดทําขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ 

1 คร้ัง/ป 

บุคลากรในหนวยงาน

เกิดความตระหนักใน

การปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 - - - สํานักปลัดฯ 

2 กิจกรรม การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบลตากฟา 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

มีการติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการตาม

ตัวชี้วัดอยางเหมาะสม 

มีการรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติ

ราชการ 

 - - - สํานักปลัดฯ 

 2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3 กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวย

ตรวจสอบที่ไดดําเนนิการตามอํานาจ

หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 

การปฏิบัติราชการของเทศบาล 

คร้ัง 1 

 

ไมใช

งบประมาณ 

ใหความรวมมือกับ

หนวยตรวจสอบ  

อยางนอย 1 คร้ัง/ป 

หนวยงานตรวจสอบ

ไดรับความสะดวก และ

การตรวจสอบเปนไป

ดวยความเรียบรอย 

    ทุกหนวยงาน

ในสังกัด

เทศบาลฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

มิตทิี่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 2.5  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

4 มาตรการ ใหความรวมมือกับหนวยงาน

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

ใหความรวมมือกับ

หนวยตรวจสอบ   

อยางนอย 1 คร้ัง/ป 

ไดรับการตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการจากหนวยงานที่

เก่ียวของ 

    ทุกหนวยงาน

ในสังกัด

เทศบาลฯ 

 2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองรองเรียน กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทีป่ฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมชิอบ 

5 มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับ

เร่ืองรองเรียน 

 

คร้ัง 1 

 

ไมใช

งบประมาณ 

ดําเนินการทบทวน

และออกคําสั่ง  

อยางนอย 1 คร้ัง/ป 

ประชาชนไดรับการ

ติดตามและแกไขปญหา

อยางรวดเร็ว 

 - - - สํานักปลัดฯ 

6 มาตรการ ดําเนนิการเก่ียวกับเร่ือง

รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ

เทศบาลตาํบลตากฟา วาทจุริตและ

ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดย   

มิชอบ 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

รอยละของเร่ือง

รองเรียนของเจาหนาที่

ที่มีการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ 

จํานวนเร่ืองรองเรียน

ของเจาหนาที่ที่มีการ

ทุจริต และประพฤติมิ

ชอบ 

 - - - สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

มิตทิี่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ 3.1  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

   ทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

1 มาตรการ ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร

ของเทศบาลตําบลตากฟา ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คร้ัง 1 

 

ไมใช

งบประมาณ 

มีศูนยขอมูลขาวสาร

อันเปนประโยชนแก

ประชาชนอยาง

ครบถวน 

 

มีการประชุมเพื่อ

ปรับปรุงศูนยขอมูล

ขาวสารของเทศบาล

ตําบลตากฟา 

 - - - สํานักปลัดฯ 

2 กิจกรรม การใหความรูตาม พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

คร้ัง 1 

 

ไมใช

งบประมาณ 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง และ

ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารของทาง

ราชการ 

จัดกิจกรรมใหความรู

ตาม พ.ร.บ.ขอมูล

ขาวสารของทางราชการ 

พ.ศ.2540 

    สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

มิตทิี่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ 3.1  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

3 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ

ประชาธิปไตย กฎหมาย และการมี  

สวนรวมของประชาชน 

คน 80  5,000 รอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมายเขารวม

โครงการและผานการ

อบรม 

ประชาชนไดรับรูสิทธิ

และหนาที่ของตนเอง

เกิดความรับผิดชอบตอ

สังคมสวนรวม 

    สํานักปลัดฯ 

4 โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอตากฟา 

คร้ัง 1 20,000 มีสถานที่กลางในการ

ใหความชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

อําเภอตากฟา 

การปฏิบัติเปนไปตาม

ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายเพื่อ

ชวยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหนาที่ของ อปท. 

พ.ศ.2560 

- - -  สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

มิตทิี่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ 3.1  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตัิงาน เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่

กฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบ และตรวจสอบได 

5 กิจกรรม การเผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานการเงิน การคลัง พัสดุ และ

ทรัพยสินของเทศบาลตําบลตากฟา 

และการรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับ

การเงินการคลัง 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

มีการเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานการเงิน 

การคลัง พัสดุ และ

ทรัพยสินของเทศบาล 

และการรับเร่ือง

รองเรียนเก่ียวกับ

การเงินการคลัง 

ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารทีส่ําคัญของทาง

ราชการ 

    สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

มิตทิี่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ 3.1  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

6 มาตรการ จัดใหมีชองทางที่ประชาชน

เขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล

ตากฟา 

ชองทาง 5 ไมใช

งบประมาณ 

มีชองทางในการ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

ของหนวยงาน จาํนวน

ไมนอยกวา 5 ชองทาง 

มีชองทางในการเผยแพร

ขอมูลขาวสารของ

หนวยงาน จํานวนไม

นอยกวา 5 ชองทาง 

    สํานักปลัดฯ 

7 โครงการจัดทําวารสาร คร้ัง 1 

 

- เทศบาลไดเผยแพรผล

การดําเนินงาน และ

ประชาสัมพนัธ

กิจกรรมตางๆ ของ

เทศบาล 

ประชาชน และ

หนวยงานที่เก่ียวของ

ไดรับทราบขอมูล

ขาวสาร กิจกรรมตางๆ 

ของเทศบาลฯ อยาง

ทั่วถึง 

    สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

มิตทิี่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ 3.2  การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดาํเนินกิจการทีจ่ะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ

สุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน 

1 โครงการจัดเวทีประชาคม คน 80  96,000 รอยละ 70 ของ

ประชาชนเขารวมการ

ประชาคม 

ทุกเดือน เทศบาลฯจะได

รับทราบปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

และสามารถแกไขปญหา

ไดตรงกับความตองการ

ของประชาชน 

    งานพฒันา

ชุมชน 

2 โครงการจัดทําแผนชุมชน คร้ัง 1 

 

10,000 รอยละ 70 ของ

ประชาชนเขารวมการ

จัดทําแผนชุมชน 

ชุมชนแตละชุมชนมีแผน

ชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนของตนเอง รวมถึง

เทศบาลฯ ไดนาํปญหา

ความตองการของชุมชน

มาบรรจุไวในแผนพฒันา

ทองถ่ิน 

    งานพฒันา

ชุมชน 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

มิตทิี่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ 3.2  การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

3 กิจกรรม การดําเนินงานศูนยรับ

เร่ืองราวรองทุกขของเทศบาลตาํบล

ตากฟา 

แหง 1 ไมใช

งบประมาณ 

มีการดําเนินการแกไข

เร่ืองรองเรียน/รอง

ทุกขและแจงผล    

การดําเนินการให     

ผูรองเรียนทราบ

ภายใน 15 วัน 

ประชาชนไดรับการ

แกไขปญหาเร่ือง

รองเรียน/รองทุกข และ

และเกิดความพึงพอใจ 

    สํานักปลัดฯ 

4 กิจกรรม เทศบาลเคลื่อนที่พบ

ประชาชน 

คร้ัง 1 

 

ไมใช

งบประมาณ 
เทศบาลฯ ลงพื้นที่ใน

การใหบริการ

สาธารณะแก

ประชาชน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการรับบริการ 

และเกิดความพึงพอใจ 

- - -  สํานักปลัดฯ  

 3.2.3 มีการรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเร่ือง ระยะเวลา และผลการดําเนนิการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

5 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกข

รับทราบ 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

มีการรายงานผลการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง

ใหผูรองเรียน/รองทุกข

รับทราบ 

การปฏิบัติหนาที่ราชการ

ถูกตองตามระเบียบ 

กฎหมาย เปนธรรมกับ

ทุกฝาย 

    สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

มิตทิี่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ 3.3  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดแผนพฒันา การจัดทํางบประมาณ 

1 มาตรการแตงตั้ง คณะกรรมการ

สนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลตากฟา 

คําสั่ง 1 ไมใช

งบประมาณ 

มีการแตงตั้งคณะกรร

การสนับสนนุการ

จัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตาํบลตากฟา

อยางถูกตอง 

มีการประชุม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตาํบลตากฟา 

ในการจัดทําราง

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

    สํานักปลัดฯ 

2 ประชุมประชาคมหมูบาน/ชุมชน และ

ประชาคมระดับตาํบล 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

มีเขาเขารวมประชาคม

แตละคร้ังไมนอยกวา

รอยละ 60 ของ

สัดสวนประชาคม 

จํานวนผูเขารวม

ประชาคมเปนไปตาม

สัดสวนประชาคมตามที่

แนวทางกําหนดไว 

    สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

มิตทิี่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ 3.3  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

3 กิจกรรม การสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดทําแผนชุมชน 

ชุมชน 8 ไมใช

งบประมาณ 

ชุมชนมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการ

จัดทําแผนชุมชน และ

สามารถวางแผน

จัดการกับทรัพยากร

ของชุมชนไดอยาง

เหมาะสม 

ชุมชนมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการจัดทํา

แผนชุมชน และมีแผน

ชุมชนเปนของตนเอง 

    สํานักปลัดฯ 

4 โครงการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินโดย

กระบวนการมีสวนรวม 

คร้ัง 1 20,000 ผูเขารวมประชุม

เปนไปตามสัดสวนที่

กระทรวงมหาดไทย

กําหนด 

เทศบาลฯ มีขอมูล

ปญหาความตองการของ

ประชาชนสามารถนํามา

วิเคราะหในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ได

อยางมีประสทิธิภาพ 

และสามารถตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชนได 

- -   สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

มิตทิี่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ 3.3  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสด ุ

5 มาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการ

สนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลตากฟา 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

ตัวแทนภาคประชาชน

มีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับระเบียบฯ วา

ดวยการพัสดุ และมี

สวนรวมในการ

ตรวจสอบการ

ดําเนินงานของ

เทศบาลฯ 

ประชาชนมีสวนรวมใน

การดําเนินงาน และ

ตรวจสอบการ

ดําเนินงานของ   

เทศบาลฯ 

    สํานักปลัดฯ 

 3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6 กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบลตากฟา 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

ผลการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลฯ เมื่อ

เปรียบเทียบกับปที่

ผานมา 

ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(LPA) 

-   - สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

มิตทิี่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภารกิจตามมิติ 4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

1 โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบ

ภายในประจาํป 

คร้ัง 1 

 

ไมใช

งบประมาณ 

มีการจัดวางระบบ

และรายงานการ

ควบคุมภายในตาม

หลักเกณฑที่

กระทรวงการคลัง

กําหนด 

เทศบาลฯ มีระบบและ

รายงานการควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 - - - สํานักปลัดฯ 

2 กิจกรรม การจัดทํารายงานการควบคุม

ภายในประจาํป 

คร้ัง 1 

 

ไมใช

งบประมาณ 

มีการจัดวางระบบ

และรายงานการ

ควบคุมภายในตาม

หลักเกณฑที่

กระทรวงการคลัง

กําหนด 

เทศบาลฯ มีระบบและ

รายงานการควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

- - -  สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

มิตทิี่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภารกิจตามมิติ 4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาํเนินการใหมีการจดัทําแผนการปรับปรุง หรอืบริหารความเสีย่ง และรายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

3 กิจกรรม ติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

ดําเนินการติดตาม

ประเมินผลควบคุม

ภายใน อยางนอย 1 

คร้ัง/ป 

เทศบาลฯ มีระบบและ

รายงานการควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

- - -  สํานักปลัดฯ 

4 มาตรการ การติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายในเทศบาลตาํบลตากฟา 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

สวนราชการที่

รับผิดชอบมีการนํา

แผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในไป

ดําเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 

ดําเนินการติดตาม

ประเมินผลควบคุม

ภายในตามที่ระเบียบ

หลักเกณฑกําหนด 

- - -  สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

มิตทิี่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภารกิจตามมิติ 4.2  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 4.2.1 สงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

1 มาตรการ สงเสริมใหประชาชนมี    

สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ 

แตงตั้ง การโอนยาย 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

กําหนดเปน 5 ระดบั 

ข้ันของความสําเร็จโดย

พิจารณาจาก

ความกาวหนาของ

ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

การบริหารงานบุคคลมี

ความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได 

- - -  สํานักปลัดฯ 

 4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

2 กิจกรรม การรายงานผลการใชจายเงิน

ใหประชาชนไดรับทราบ 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

มีการเสริมสรางการมี

สวนรวมของประชาชน

ในพื้นที่หรือ

ผูรับบริการ 

มีการประชาสัมพนัธ

รายงานผลการใช

จายเงินใหประชาชน

ไดรับทราบ 

- - -  สํานักปลัดฯ, 

กองคลัง 

3 กิจกรรม การมีสวนรวมของประชาชน

ในการตรวจสอบการรับ การจาย และ

การใชประโยชนทรัพยสินของเทศบาล

ตําบลตากฟา 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

มีการดําเนินงานตามวี

การดําเนินงานครบทุก

ข้ันตอน 

ประชาชนมีสวนรวม

ตรวจสอบและไดรับ

ทราบขอมูลการรับ-

จายเงินของเทศบาลทาํ

ใหเกิดความโปรงใส 

- - -  สํานักปลัดฯ, 

กองคลัง 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

มิตทิี่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภารกิจตามมิติ 4.2  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 4.2.3 สงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจดัหาพัสด ุ

3 กิจกรรม การจัดหาคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

มีตัวแทนประชาชน

รวมตรวจสอบในการ

จัดซื้อจัดจาง 

การจัดซื้อจัดจางมีความ

โปรงใส โดยมีตัวแทน

ประชาชนรวมตรวจสอบ

และไมเกิดปญหาการ

ทุจริตคอรรัปชั่น 

    กองคลัง 

4 กิจกรรม การใหความรูแกกรรมการ

ตรวจการจาง 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

คณะกรรมการตรวจ

การจางทาํหนาทีต่รวจ

งานจางอยางถูกตอง 

การจัดซื้อจัดจางมีความ

โปรงใส โดยมีตัวแทน

ประชาชนรวมตรวจสอบ

และไมเกิดปญหาการ

ทุจริตคอรรัปชั่น 

    กองคลัง 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

มิตทิี่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภารกิจตามมิติ 4.3  การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

 4.3.1 สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 

1 โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ 

กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิก

สภาทองถ่ิน 

ราย 16 ไมใช

งบประมาณ 

ผูบริหาร และสมาชิก

สภาเทศบาลฯ ได

เพิ่มพูนความรูใน

ระเบียบที่เก่ียวของ

มากข้ึน 

ผูบริหาร และสมาชิก

สภาเทศบาลฯ มีความรู

ในระเบียบที่เก่ียวของ

มากข้ึน 

    สํานักปลัดฯ 

2 กิจกรรม การสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

ราย 12 ไมใช

งบประมาณ 

สมาชิกสภาเทศบาล

ไดรับการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงาน 

ผูบริหาร และสมาชิก

สภาเทศบาลฯ มีความรู

ในระเบียบที่เก่ียวของ

มากข้ึน 

    สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

มิตทิี่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภารกิจตามมิติ 4.3  การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ แผนการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

 4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการทีก่ฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของไดกําหนดไวโดยไมฝกใฝฝายใด 

3 กิจกรรม สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินให

มีบทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

คร้ัง 1 ไมใช

งบประมาณ 

สมาชิกสภาทองถ่ิน

เขาใจบทบาทหนาที่

และรวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝาย

บริหาร 

การพัฒนาเทศบาลฯ 

เปนไปอยางตอเนื่อง

ตอบสนองความตองการ

ของประชาชน 

    สํานักปลัดฯ 

4 กิจกรรม การมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลตากฟา 

ราย 12 ไมใช

งบประมาณ 

คําสั่งแตงตัง้สมาชิก

สภาเทศบาลฯ รวม

เปนคณะกรรมการใน

การปฏิบัติงานเร่ือง

ตางๆ ของเทศบาล 

การพัฒนาเทศบาลฯ 

เปนไปอยางตอเนื่อง

ตอบสนองความตองการ

ของประชาชน 

    สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

มิตทิี่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภารกิจตามมิติ 4.4  เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปริมาณ 

งาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ แผนการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

 4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทจุริต 

1 มาตรการ เฝาระวังการคอรรัปชั่นโดย

ภาคประชาชน 

ชุมชน 8 ไมใช

งบประมาณ 

คณะกรรมการชุมชน

หรือตัวแทนประชาชน

ในชุมชนเทศบาล

ตําบลตากฟา 

มีการแตงตั้งตัวแทน

ประชาชนเปน

คณะกรรมการตรวจ

รับจาง 

    สํานักปลัดฯ 

2 กิจกรรม การติดปายประชาสัมพันธ 

กรณีพบเห็นการทุจริต 

แหง 1 ไมใช

งบประมาณ 

จํานวนเร่ืองรองเรียน

เก่ียวกับการทุจริต 

มีปายประชาสัมพนัธ 

กรณีพบเห็นการทุจริต

ใหประชาชนสามารถ

ติดตอไดสะดวก 

    สํานักปลัดฯ 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

 

 
 

  โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ไดจัดทําหลักเกณฑการใหคะแนนและกําหนดกรอบการประเมินผล

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น คะแนน 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต รวม 45 คะแนน 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

15 คะแนน 

1.1.1  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี

ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 

1.1.2  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1.1.3  สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง

ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

  5  คะแนน 

 

  5  คะแนน 

  5  คะแนน 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 15 คะแนน 

1.2.1  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

1.2.2  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

1.2.3  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  5  คะแนน 

  5  คะแนน 

  5  คะแนน 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 15 คะแนน 

1.3.1  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 

1.3.2  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

1.3.3  สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 

  5  คะแนน 

  5  คะแนน 

  5  คะแนน 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต รวม 65 คะแนน 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร   5 คะแนน 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 15 คะแนน 

2.2.1  สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ัง

ในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการ

มอบหมายงาน 

   5  คะแนน 

 

 

สวนที่ 4 

การประเมินผลแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ  



~ 48 ~ 
 

[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น คะแนน 

2.2.2  สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การ

ใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

2.2.3  สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให

เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  5  คะแนน 

 

 

  5  คะแนน 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 

10 คะแนน 

2.3.1  มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการ

บริการประชาชนรายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ี

ทําการ และในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.3.2   มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ

ราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

  5  คะแนน 

 

 

  5  คะแนน 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติ

ตนใหเปนท่ีประจักษ 

15 คะแนน 

2.4.1  ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.4.2  ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

2.4.3  ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  5  คะแนน 

  5  คะแนน 

  5  คะแนน 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 20 คะแนน 

2.5.1  ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ

กิจการบานเมืองท่ีดี 

2.5.2  มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีไดดําเนินการ

ตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.5.3  ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

10  คะแนน 

 

 

  5  คะแนน 

 

 

  5  คะแนน 

 

 

 



~ 49 ~ 
 

[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น คะแนน 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก

ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

  15 คะแนน 

3.1.1  จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ 

3.1.2  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผล

การปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบกฎ

ขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรให

ประชาชนทราบและตรวจสอบได 

3.1.3  มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน

ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

  5  คะแนน 

 

  5  คะแนน 

 

 

 

 

  5  คะแนน 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ

ประชาชน 

  15 คะแนน 

3.2.1  มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตาม

อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนิน

กิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนใน

ทองถ่ิน 

3.2.2  มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

3.2.3  มีการรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รอง

ทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับ

เรื่องรองเรียน/รองทุกข 

  5  คะแนน 

 

 

 

  5  คะแนน 

  5  คะแนน 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

  15 คะแนน 

3.3.1  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา

งบประมาณ 

3.3.2  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

3.3.3  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

  5  คะแนน 

 

  5  คะแนน 

  5  คะแนน 
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[แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตําบลตากฟา] 
 

 

กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น คะแนน 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

รวม 45 คะแนน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินกําหนด 

  10 คะแนน 

4.1.1  มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

4.1.2  มีการติตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทํา

แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการ

ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

  5  คะแนน 

  5  คะแนน 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร

ราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

  15 คะแนน 

4.2.1  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

4.2.2  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหาร

งบประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทาง

ราชการ 

4.2.3  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

  5  คะแนน 

 

  5  คะแนน 

 

 

   5  คะแนน 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น   10 คะแนน 

4.3.1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจ 

ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนด

ไว 

4.3.2  สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ี

เก่ียวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

  5  คะแนน 

 

 

  5  คะแนน 

 

 

4.4  เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค

สวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

  10 คะแนน 

4.4.1  สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

4.4.2  บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

  5  คะแนน 

  5  คะแนน 

รวมคะแนนท้ังส้ิน  จํานวน 200  คะแนน 

 


