
มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ
1. การสร้างจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมในการ 1.1 โครงการเยาวชนหมอความ @ ท่ีวัง 50,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 1.2 การยกย่องเชิดชูกกียรติเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินทีประพฤติตนเป็นแบบ  - ไม่ใช้งบประมาณ

อย่างท่ีดี
1.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 50,000
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
1.4 ส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน  - ไม่ใช้งบประมาณ
1.5 ถวายสัตย์ ข้าราชการท่ีดีของแผ่นดิน  - ไม่ใช้งบประมาณ
1.6 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถ่ินในกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การ  - ไม่ใช้งบประมาณ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ด้านการท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี การเป็นประธาน/ท่ีปรึกษา/
คณะท างานการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เป็นต้น
1.7 โครงการจิตอาสา "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" 5,000
1.8 โครงการวันท้องถ่ินไทย 5,000
1.9 โครงการสานใยรักสู่ครอบครัว 50,000

2. หน่วยงานมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับมาตรฐาน 2.1 มีการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสครบท้ัง 4 มิติ  - ไม่ใช้งบประมาณ
ความโปร่งใส

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลต าบลท่ีวัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเร่ิมของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
แผนงาน : ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินมีจิตส านึกเร่ืองคุณธรรมจริยธธรรม

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 : การบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 2 ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม
แผนงาน : การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นภัยต่อการก้าวสู่ ประเทศไทยใสสะอาด เพ่ือปลูกฝังให้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม



มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ
1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลท่ีวัง 20,000

1.2 โครงการเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  - ไม่ใช้งบประมาณ

และ www.tiwang.go.th

1.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้  - ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ

1.4 โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 100,000 ไม่ใช้งบประมาณ

2. การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 2.1 การจัดท าแผนควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  - ไม่ใช้งบประมาณ

3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน3.1 ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและ  - ไม่ใช้งบประมาณ

และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ ปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/

ประพฤติมิชอบ ระเบียบ ข้องบังคับ/ วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

3.2 การส ารวจความคิดแห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย  - ไม่ใช้งบประมาณ

เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ทต.ท่ีวัง

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ

มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ
แผนงาน : การจัดการกรณีท่ีมีการทุจริตและคอร์รับปช่ันท่ีเกิดข้ึนแล้วหรือก าลังเกิดข้ึน วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปช่ันภายในเทศบาลต าบลท่ีวัง

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ



1. การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 1.1 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผผนงาน งบประมาณและ  - ไม่ใช้งบประมาณ

บุคลากร

2. การจัดการเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดการทุจริต 2.1 จัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง  - ไม่ใช้งบประมาณ

ภาครัฐ

2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้น าและจัดท าแผนชุมชน 200,000

2.3 โครงการส่งเสริมเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 30,000

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 3.1 จัดท ารายงานผลความส าเร็จของแผนป้องกันและปราบปราม  - ไม่ใช้งบประมาณ

การทุจริตคอร์รัปช่ัน กับมาตรฐานความโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนงาน : การจัดการกรณีท่ีมีการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเกิดข้ึนแล้วหรือก าลังเกิดข้ึน วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปช่ันภายในเทศบาลต าบลท่ีวัง

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.1 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนา 100,000



ท่ีเก่ียวข้อง
1.1.1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1.2 ด้านทรัพยากรบุคคล
1.1.3 ด้านการเงิน 
1.1.4 ด้านการตรวจสอบภายใน
1.1.5 ด้านการจัดท าแผนพัฒนา
1.1.6 ด้านการจัดท างบประมาณ
1.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและ 100,000
การพัสดุ
1.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาตนเอง สู่การ 300,000
พัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลท่ีวัง ประจ าปี พ.ศ. 2563

2. การมีระบบกลไกการจัดการรับเร่ืองร้องเรียน 2.1 การจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  - ไม่ใช้งบประมาณ
2.2 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต 50,000
     2.2.1 การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น
 - ตู้รับข้อร้องเรียน
 - จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ท่ีวัง

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนงาน : การจัดการกรณีท่ีมีการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเกิดข้ึนแล้วหรือก าลังเกิดข้ึน วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปช่ันภายในเทศบาลต าบลท่ีวัง

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ
2. การมีระบบกลไกการจัดการรับเร่ืองร้องเรียน  - เว็บไซต์ www.tiwang.go.th

 - Facebook: Tiwang Municpality

 - จัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์
   2.2.2 ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์



2.3 การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน  - ไม่ใช้งบประมาณ


