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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตาบลชะมาย
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้ างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลชะมาย ได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลชะมาย ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อให้
ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลชะมาย ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลชะมาย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สร้ างระบบราชการที่มีความโปร่ งใส จั ดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสั มฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และสนับ สนุ นภาคประชาชนให้มีส่ว นร่ วม ในการรณรงค์ปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านการทุจ ริ ตประพฤติมิช อบของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่ องที่ส อดคล้ องกั บพระราชกฤษฎีกา ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254๖
วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลชะมายยึดหลักธรร
มาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตาบลชะมาย
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้ อานาจของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลชะมาย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลชะ
มายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลชะมาย
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 1 เ ส ริ ม ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ค่ า นิ ยม ใ ห้ ทุ ก ห น่ ว ยง า น ข อ ง เ ท ศ บา ล ต า บ ล ช ะ ม า ย
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เสริ ม สร้ า ง จิ ต ส านึ ก และค่ า นิ ย มให้ ทุ ก หน่ ว ยงานของเทศบาลต าบลชะมาย
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลชะมาย รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย
เคารพกฎหมายกฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลชะมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้ างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่ งเสริมการเรี ยนรู้หรื อการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ หลั กปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุ ก
หน่วยงาน
2. ส่ ง เสริ ม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ ได้ เ รี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล
คุณธรรมและจริยธรรม
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลชะมายมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลชะมายได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลชะมายให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดย
ให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลชะมายปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลชะมาย
3.4ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลชะมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลตาบลชะมายในการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ส่ ง เสริ ม บทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการติ ด ตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตาบลชะมายเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้
เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัย ในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1.บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลตาบลชะมายกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างเทศบาลตาบลชะมายกับ
องค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลชะมายตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตาบลชะมายจากทุกหน่วยงาน เพื่อนาไปประมวล วิเคราะห์
เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และ
เป็นอิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่งเสริ ม สนั บสนุ นให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตาบลชะมายโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในเทศบาลตาบลชะมาย
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลตาบลชะมาย
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตาบลชะมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ต และประพฤติมิชอบของ
เทศบาลตาบลชะมาย
วัตถุประสงค์
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มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบั ญญัติข้อบังคับ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลชะมายที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงานในเทศบาลตาบลชะมาย สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
กาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอานาจหนึ่ง
ได้
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่าง หน่วยงานของเทศบาล
ตาบลชะมายด้วยกันเอง
1.4 ให้ ห น่ ว ยงานทุกหน่ว ยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างเทศบาลตาบลชะมายกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างเทศบาลตาบลชะมายกับภาคเอกชน
หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลตาบลชะมาย
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒ นาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลชะมายปฏิบัติงาน ตามหลักธรร
มาภิบาล

5
ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย พ.ศ.2562
มาตรการ/
แนวทาง
1. ส่งเสริมให้บคุ ลากร
ทุกระดับได้เรียนรู้
และปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลมี
จริยธรรม

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

เป้าหมาย
กิจกรรม/
โครงการ
จัดทาและ
ประกาศ
ประมวล
จริยธรรมให้กับ
บุคลากรทุกคน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

บุคลากรใน
สังกัด
ปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักตาม
ประมวล
จริยธรรม

ร้อยละ 100
ของบุคลากรใน
สังกัดเข้าร่วม
หรือรับรู้การ
ประกาศ
ประมวล
จริยธรรมและ
นาไปปฏิบตั ิ

ตุลาคม
2561 กันยายน
๒๕62

จัดทาประกาศประมวล
จริยธรรมแก่บุคลากรทั้ง
ฝ่ายประจาและฝ่าย
การเมือง,จัดทาคูม่ ือ
จริยธรรม ข้อบังคับและ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ประจาตัวบุคลากรทุก
คน

-

2.การยกย่ องและ จัดกิจกรรมคัดเลือก เชิด
เชิดชูเกียรติ
ชู ยกย่องบุคลากรที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต

-

คัดเลือก
พนักงาน
เทศบาล
พนักงานจ้าง
ลูกจ้างที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต
เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
สังคม

ได้บุคลากร
ตัวอย่างของ
ความซื่อสัตย์
สุจริต และ
ได้รับประกาศ
ณียบัตรแก่
ผู้บริหาร

มีข้าราชการ
พนักงานจ้าง
ลูกจ้างตัวอย่าง
เพิ่มมากขึ้น

เมษายน
๒๕62

3.การแสดง
เจตจานงร่วมกัน
ของบุคลากรใน
สังกัด ในการ
ต่อต้านทุจริต

-

จัดทาและ
ประกาศ
เจตจานงร่วมกัน
ในการ
บริหารงานด้วย
ความสุจริต

บุคลากรใน
สังกัดรับรู้ถึง
เจตจานงใน
การบริหารงาน
ด้วยความ
สุจริต

ร้อยละ 100
ของบุคลากรใน
สังกัดเข้าร่วม
หรือรับรู้การ
ประกาศ
เจตจานง

ตุลาคม
2561 กันยายน
๒๕62

การประกาศเจตจานง
บริหารงานด้วยความ
สุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการ/

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย พ.ศ.2562

ระยะเวลา

6
แนวทาง

1.สร้างเสริมระบบ
รับเรื่องร้องเรียน
ร่วมต่อต้านการ
ทุจริต

ดาเนินการ

ช่องทางการแจ้งเบาะแส
เรื่องการทุจริตฯ ผ่าน
website ของเทศบาล /
ผ่านศูนย์ดารงธรรม
เทศบาล/กล่องรับฟัง
ความคิดเห็น

-

เป้าหมาย
กิจกรรม/
โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ได้รับทราบ
ช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการ
ทุจริตผ่าน
website ของ
เทศบาล /ผ่าน
ทางศูนย์ดารง
ธรรมฯกล่องรับ
ฟังความคิดเห็น

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ประชาชนให้ ประชาชนแจ้ง
ความร่วมมือ เบาะแสการ
และแจ้ง
ทุจริตเพิ่มขึ้น
เบาะแสการ
ทุจริต
เพิ่มขึ้น

ตุลาคม
2561 กันยายน
๒๕62

2.เพิ่มประสิทธิภาพ โครงการรับฟังความ
ระบบงานป้องกัน คิดเห็นของประชาชน/
การทุจริต
เวทีประชาคม

-

จัดเวทีประชาคม
ผู้นาภาค
ประชาชนเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น

ผู้นาภาค
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การแสดง
ความคิดเห็น
หลากหลาย

ผู้เข้าร่วม เวทีรับ
ฟังความคิดเห็น
ไม่น้อยกว่า
สัดส่วนประชาคม
ตามระเบียบ

กรกฎาคม
2561 กันยายน
๒๕62

การสร้างกลไกภาค
ประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ
เพื่อความโปร่งใส

-

เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการ
ดาเนินการ
โครงการทุก
ขั้นตอน

จานวน
โครงการที่
ประชาชนได้
เข้าร่วม
ตรวจสอบ
โครงการทุก
ขั้นตอน

ประชาชนเข้า
ร่วมตรวจสอบ
โครงการทุก
ยุทธศาสตร์

กรกฎาคม
2561 กันยายน
๒๕62

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตาบลชะมาย
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ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย พ.ศ.2562
มาตรการ/
แนวทาง
1.การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกล
ไกลในการ
ตรวจสอบ
ควบคุมการปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้
เหมาะสม

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม
ลดความเสี่ยงในการจัดซ้อจัด
จ้าง,จดั ทากิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารราคากลาง ทาง
ประกาศและเวปไซต์,จัดทา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จา่ ยเงิน และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

-

การประเมินระดับความเสีย่ ง
ในเรื่องการทุจริตในระดับ
กองต่างๆ

-

เป้าหมาย
กิจกรรม/
โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
อันเป็น
ประโยชน์แก่
สาธารณะให้
ประชาชน
รับทราบโดย
ผ่านวารสาร
เว็ปไซด์ และ
สถานีวิทยุ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด

ประชาสัมพันธ์
ทางสถานีวิทยุ
ลงเว็ปไซด์ ทุก
ครั้งที่มีกิจกรรม

ประชาชน
รับรู้ข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์และ
รายงานผล
ดาเนินงาน
ของเทศบาลให้
ประชนชน
รับทราบเป็นระยะๆ
และมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการ
ดาเนินงานของทาง
ราชการ

ตุลาคม
2561 กันยายน
๒๕62

ทราบระดับความ แบบประเมิน ลดระดับความเสี่ยง
เสีย่ งในเรือ่ งการ ความเสีย่ งของ ระดับการทุจริตระดับ
ทุจริตของกอง แต่ละกอง
กอง
ต่างๆ

ตุลาคม
2561 กันยายน
๒๕62

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลตาบลชะมาย
ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย พ.ศ.2562
มาตรการ/
แนวทาง
1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าทีร่ ัฐในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

กิจกรรม/โครงการ
จัดอบรมกฎหมายให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน,
จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเข้าอบรม
หลักสูตรการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

งบประมาณ

50,000

เป้าหมาย
กิจกรรม/
โครงการ
จัดอบรม
กฎหมายให้กับ
บุคลากรใน
หน่วยงาน,
จัดส่งเจ้าหน้าที่
ของ เทศบาล
เข้าอบรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผู้บริหาร
ร้อยละ 100
สมาชิกสภา
ของบุคลากรใน
พนักงาน
สังกัด
เทศบาล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง
สามารถยก
ระดับความรู้
ด้านกฎหมาย
และมีส่วนร่วม
ในการต่อต้าน
ทุจริตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๘๐

มกราคม กันยายน
๒๕62
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