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ประกาศเทศบาลตําบลปาปอง 
เร่ือง  แผนการเสริมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการปองกันการทุจริต 

เทศบาลตําบลปาปอง พ.ศ. 2559-2562 
---------------------------------- 

  ตามที่เทศบาลตําบลปาปอง ไดประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลปาปอง พ.ศ. 2559 
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ซึ่งไดดําเนินกจิกรรม/โครงการดานมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งการรายงานผลการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมดังกลาว ทุกปงบประมาณ น้ัน 

  เพื่อใหเทศบาลตําบลปาปอง มีแนวทางปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการ สนับสนุนสอดคลองเปนไปตามประกาศ
ประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลปาปอง ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 อันเปนคานิยมหลักสําหรับ
ขาราชการและจรรยาวิชาชีพขององคกรและเปนไปตามมาตรฐานการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป       
ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลปาปอง จึงประกาศใชแผนการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต พ.ศ. 2559-2562 

  ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 26  ตุลาคม  พ.ศ.2558 

 

 
(นายธัญญา  ภาวะเดช) 

นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง 
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แผนปฏิบตักิารเสริมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจรติ 
เทศบาลตําบลเชิงทะเล ประจาป พ.ศ.2559 - 2562 

******************************** 
  หลักการเหตุผล 

 ตามที่เทศบาลตําบลปาปอง ไดประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลปาปอง พ.ศ. 2559 
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติขาราชการในสังกัด สรางความโปรงใส มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากลเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ทาใหองคกรเปนที่ยอมรับมี
ความนาเช่ือถือเกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชนทัว่ไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย กอใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกร
และขาราชการในทุกระดับ และเปนการเสริมสรางปองกันการแสวงหาประโยชนมิชอบ ความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อ
ปองกันปญหาการทุจริตคอรัปช่ันและตามการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป ไดกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรม และปองกันการทุจริต ดังน้ันการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เสริมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต เทศบาลตําบลปาปอง ประจําป พ.ศ.2559-2562 เปนการสงเสริม
แนวทางใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว และเปนไปในทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ของสํานักงาน ป .ป .ช.โดยเปนการขับเคลื่อนหลักจากองคกรตาม
รัฐธรรมนูญและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต ทั้งน้ี ยุทธศาสตรไดมุงเนนการสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมี
ทัศนคติและคานิยมในการตอตานการทุจริตเนนการประสานความรวมมือกับเครือขายภาคีทั้งในประเทศและตางประเทศ 
รวมถึงการพัฒนากลไกการดําเนินงานทั้งในดานการสรางบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ หรือจะเปนการสรางกลไกทางกฎหมายที่มี
ความเขมแข็ง โดยกําหนดวิสัยทัศนไดแก “สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรวมปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เปนที่ยอมรับในระดับสากล” สําหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรน้ีเนนที่การบูรณาการการทํางานของ
องคกร หนวยงานที่เปนองคกรหลัก รวมถึงภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริตและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทุก
ภาคสวนเพื่อเฝาระวังปญหาการทุจริต 

สรุปสาระสําคัญยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2  
พ.ศ.2556 -  2560 

 - ยุทธศาสตรที ่1 ปลูกและปลูกจิตสํานึกการตอตานการทจุริต เนนการปรบัเปลี่ยนฐานความคิด 
ของ คนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 - ยุทธศาสตรที ่2 บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขาย 
ในประเทศ 
 - ยุทธศาสตรที ่3 พัฒนาความรวมมือกบัองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ 
 - ยุทธศาสตรที ่4 พัฒนาระบบบรหิารและเครื่องมอืในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 - ยุทธศาสตรที ่5 เสรมิสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหบุคลากรทุกภาคสวนจากหลักการเหตุดังกลาว 
เทศบาลตําบลปาปอง จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทจุริต เทศบาล
ตําบลปาปอง ประจําป พ.ศ.2559 -2562 โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
 1. เพื่อสงเสรมิและเสริมสรางจิตสานึกและคานิยมในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางฯ ใหมีคุณภาพ คุณธรรมและความรับผิดชอบในการปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 2. เพื่อสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในการเสรมิสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
การทจุริต 
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 3. สนับสนุนพัฒนาการสรางกลไกในการสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของ
เทศบาลใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางฯ ในการปฏิบัติงานใหอยาง 
ถูกตองตามกฎหมายระเบียบวินัยที่เกี่ยวของควบคูกับการมคุีณธรรมและจริยธรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ขั้นตอนการจัดทําแผน 
 1. ทบทวนและวิเคราะหกิจกรรม/โครงการทีเ่กี่ยวของกบัการเสริมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต 
ของเทศบาลตําบลปาปอง จากแผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาบุคลากรในรอบปทีผ่านมาโดยพิจารณากิจกรรม/โครงการที่
สามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางใหมีการประพฤติปฏิบัติของพนักงานลูกจางพนักงานจางฯ ใหมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งลด
ปญหาการทจุริตมิชอบและพจิารณาความเปนไปไดของการดําเนินกิจกรรม /โครงการ ที่เกิดผลสําเร็จจรงิ 
 2. รวมรวมวิเคราะหขอมลูทีเ่กี่ยวของจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ เพื่อประกอบในการพจิารณาหาสาเหตุและ
แนวทางแกไขปญหาและนาไปกําหนดกจิกรรม /โครงการ ภายในแผนปฏิบัติการเสรมิสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรมและปองกัน
การทจุริต เทศบาลตําบลปาปอง ประจําป พ.ศ.2559 - 2562 ที่จะจัดทําข้ึน 
 3. นําการวิเคราะหขอมลูที่ไดจากขอ 1 และขอ 2 มาประกอบการพิจารณาปรบัปรุงกิจกรรม /โครงการ หรือ 
กิจกรรม/โครงการ ที่กําหนดข้ึนใหม โดยมีเปาหมายงบประมาณและตัวช้ีวัดผลสําเรจ็ 
 4. จัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต พ.ศ. 2559- 2562 
 5. เสนอผูบริหาร นายกเทศมนตรีใหความเห็นชอบ 
 6. แจงสวนราชการทราบเพื่อนาไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพรใหประชาชนทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตักิารเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจรติ 
ประจําปงบประมาณ 2559 

 
ยุทธศาสตร/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 
ดาํเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก  คานิยม  ใหหนวยงานภาครัฐ  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการที่ 1.1 
สงเสริมให
เจาหนาที่ของรัฐ
ทุกระดับไดเรียนรู
และปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ดวย 
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการเก่ียวกับการเสริมสรางคุณธรรม  
จริยธรรมขาราชการ  และเจาหนาที่ของรัฐ 
(เทศบาลจัดทําเองหรือหนวยงานอ่ืนเปนผูจัด) 

คน ทุกคน 30,000 
 

ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

 

 
1. รอยละของบุคลากรเทศบาล
ตําบลปาปองไดรับทราบและถือ
ปฏิบัติ ตาม “จรรยาขาราชการ
เทศบาลตําบลปาปอง” และ 
ประมวลจริยธรรมขาราชการ
ทองถิ่น 
2. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการทุจริต การ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่เทศบาล
ตําบลปาปอง 

 
40 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้นไม
เกิน 1 
เรื่อง 

 
สํานักปลัด 

2. แจงใหผูบริหารทราบเรื่องการใชบังคับประมวล
จริยธรรมฯ   

ครั้ง/ป 1 - 
 

ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

3. เผยแพรประชาสัมพันธ “จรรยาขาราชการ” 
และ “ประมวลจริยธรรมขาราชการทองถิ่น” ให
ขาราชการและเจาหนาที่เทศบาลตําบลปาปอง
ทราบ และถือปฏิบัติ 

หนวยงาน/
คน 

ทุกคน - ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

4. จัดใหขาราชการและเจาหนาที่เทศบาลตําบลปา
ปอง ลงลายมือช่ือรับทราบประมวลจริยธรรม 

คน ทุกคน - 
 

ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

5. การมีสวนรวมในการจัดทํา/แสดงความคิดเห็น/
เยี่ยมชม Blog เก่ียวกับการสรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ครั้ง 100 - 
 

ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 
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แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ 2559 

ยุทธศาสตร/มาตรการ 
โครงการ/กจิกรรม หนวยนับ เปาหมาย 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย ผูรบัผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี  2  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต 
มาตรการที่ 2.1  
ประสานความรวมมอื
หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการ
เสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และ การ
ปองกันการทจุริต 

1. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลปาปอง 

ราย 300 - 
 

ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 
 

1. รอยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปดชองทางการ
แจงเบาะแส/การเผยแพรขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตําบลปาปอง(จาการสํารวจความ
คดิเห็นของประชาชน/
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสียกับ
เทศบาลตําบลปาปอง) 

40  
ทุก

หนวยงาน 

2. การเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการ
รองเรียนเรื่องการฝาฝนประมวลจริยธรรม/
วินัยและการทุจริต 

กิจกรรม 4 - 
 

ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 
 

2. รอยละของระดับความพงึพอใจ
ตอการปฏิบัติหนาที่หรือพฤติกรรม
ของเจาหนาที่เทศบาลตาํบลปาปอง
(จากการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผูรับบรกิาร/ผูมีสวนได
เสียกับเทศบาลตําบลปาปอง 

40 ทุก
หนวยงาน 

มาตรการที่ 2.2  สงเสริม
การมีสวนรวมของ
ภาคเอกชนในการตดิตาม
ตรวจสอบ การฝาฝน
ประมวลจริยธรรม/วินัย
และการทุจริต 

5. การจัดชองทางรับขอรองเรียน/แจง
เบาะแส/ความคิดเห็น และเผยแพรขอมูล
ขาวสารของราชการเทศบาลตําบลปาปอง 

ชองทาง 4 - 
 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

3. รอยละของการตอบสนองตอ
ขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที 

40 ทุกหนวยงาน 

6. การจัดการและแจงผล ขอรองเรียน
เก่ียวกับการฝาฝนประมวลจริยธรรม/วินัย
และการทุจริต แกผูรองเรียน 

ราย ทุกรายที่
รองเรียน 

- 
 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 40 สํานักงาน
ปลัด 
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แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ 2559 

ยุทธศาสตร/มาตรการ 
โครงการ/กจิกรรม หนวยนับ เปาหมาย 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย ผูรบัผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี  3  เสริมสรางความเขมแข็งในการเสริมสรางวินับ คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต 
มาตรการที่ 3.1  
พัฒนาระบบและกล
ไกลในการตรวจสอบ 
ควบคุม และ ถวงดุล
การใชอํานาจให
เหมาะสม 
 

1. การสรางมาตรฐาน/การประเมิน ความ
โปรงใสของเทศบาลตําบลปาปอง (ตาม
แนวทางของสํานักงาน ก.พ. และ/หรือ
สํานักงาน ป.ป.ช.) 

หนวยงาน 40 - 
 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

1. รอยละของหนวยงานที่มีสวน
รวมในการสรางมาตรฐาน/การ
ประเมินความโปรงใส 

40 ทุกหนวยงาน 

2. การตรวจสอบและดําเนินการทางวินัย
ตามสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)ขอใหดําเนินการ 

สํานวน ตามที่ 
ป.ป.ช.  
แจง 

- 
 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

2. รอยละของสํานวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ ป.ป.ช. 
แจงใหทราบ) มีการดําเนินการได
ครบถวนสมบูรณ 

40 สํานักงาน
ปลัด 

ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และการปองกันการทุจริต 
มาตรการที่ 4.1 พัฒนา
สมรรถนะและขีด
ความสามารถเจาหนาที่
ของรัฐในการเสรมิสราง
วินัยคุณธรรม จริยธรรม 
และปองกันการทจุริต 

1. โครงการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการตรวจสอบภายใน 

ครั้ง/คน 1/8 50,000 ต.ค. 58 –
ก.ย. 59 

1. รอยละของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
ซ่ึงผานการพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับ
การตรวจสอบภายใน 

40 ทุก
หนวยงาน 

2. โครงการพัฒนาการบริหารงานคลังและ
งานพัสดุ 

ครั้ง/คน 1/5 50,000 ต.ค. 58 –
ก.ย. 59 

2. รอยละของเจาหนาที่ที่
เก่ียวของซ่ึงผานการพัฒนา
ศักยภาพเก่ียวกับกฎ ระเบียบ 
ดานการเงินการพัสดุ 

40 สวนการคลงั 

3. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การปองกันการทุจริต  

ครั้ง/คน 1/43 100,000 มี.ค. 59 – 
ก.ค. 59 

3. รอยละของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
ซ่ึงผานการพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับ
การสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการปองกันการทุจริต 

40 สํานักงาน
ปลดั 
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ยุทธศาสตรแผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ 2559 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐ บรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร/
หนวยงาน 

2559 2560 2561 2562 
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

1.1 พนักงาน 
ลูกจาง พนักงาน
จาง ไดมีการ
เรียนรูปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ดวย
หลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของเจาหนาที่ ลูกจาง 
เทศบาลตําบลปาปอง 

1 ครั้ง/
ป 

40 คน - 40 คน - 40 คน - 40 คน - งานการ
เจาหนาที่ 

จุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนา 
สงเสริมและ
พัฒนาจริยธรรม 

 2. เผยแพร
ประชาสัมพันธประมวล
จริยธรรมของขาราชการ
ของเทศบาลตําบลปาปอง 
พ.ศ. 2559 

1 ครั้ง/
ป 

40 คน  40 คน  40 คน  40 คน  40 คน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยึด
หลักธรรมาภิ
บาลและการมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 

 3.จัดใหขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานจาง ลง
ลายมือช่ือรับทราบผล
ประมวลคุณธรรม
จริยธรรม 

1 ครั้ง/
ป 

40 คน  40 คน  40 คน  40 คน   สงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ความ
มีวินัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร/
หนวยงาน 

2559 2560 2561 2562 
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

2.1 สงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ภาคเอกชน การ
ตรวจสอบการฝา
ฝนประมวล
จริยธรรม/วินัย
และการทุจริต 

1. การเผยแพร
ประชาสัมพันธชองทาง
การรองเรยีนเรื่องการฝา
ฝนประมวลจริยธรรม/
วินัยการทุจริต 

1 ครั้ง/
ป 

ไมนอย
กวา 2 

ชองทาง 

- ไมนอย
กวา 2 

ชองทาง 

- ไมนอย
กวา 2 

ชองทาง 

- ไมนอย
กวา 2 

ชองทาง 

- ประชาสัมพัน
ธ 

 

 2. โครงการอบรมการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการปองกัน
การกระทําผิดวินัยและ
การทุจริต 

1 ครั้ง/
ป 

40 คน - 40 คน 20,000 40 คน 20,000 40 คน 20,000 งานการ
เจาหนาที่ 

 

 3. การจัดชองทางรับขอ
รองเรียน/แจงเบาะแส/
ความคิดเห็นและเผยแพร
ขอมูลขาวสาร 

การ
เผยแพร
ทุกป 

ไมนอย
กวา 2 

ชองทาง 

       ประชาสัมพัน
ธ 

 

 6. การจัดการและแจงผล 
ขอรองเรียนเก่ียวกับการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม/
วินัยและการทุจริต แกผู
รองเรียน 

 ทุกรายที่
รองเรียน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางความเขมแข็งในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร/
หนวยงาน 

2559 2560 2561 2562 
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

3.1 พัฒนาระบบ
และกลไกในการ
ตรวจสอบควบคุม
และถวงดุลการใช
อํานาจให
เหมาะสม 

1. การสรางมาตรฐาน/
การประเมิน ความ
โปรงใสขององคการ
บริหารสวนตําบลคลอง
ประเวศ (ตามแนวทาง
ของสํานักงาน ก.พ. และ/
หรือสํานักงาน ป.ป.ช.) 

รอยละของ
หนวยงานท่ี
มีสวนรวม
ในการสราง
มาตรฐาน/

การ
ประเมิน
ความ
โปรงใส 

40 - 40 - 40 - 40 - สํานักปลัด  

 2. การตรวจสอบและ
ดาํเนินการทางวินัยตาม
สํานวนการสอบสวนที่
สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.)ขอใหดําเนินการ 

รอยละของ
สาํนวนการ
สอบสวน 

(ตาม
ประเด็นท่ี 
ป.ป.ช. แจง
ใหทราบ) มี

การ
ดําเนินการ
ไดครบถวน
สมบูรณ 

ตามที่ 
ป.ป.ช. 
แจง 

- ตามที่ 
ป.ป.ช. 
แจง 

- ตามที่ 
ป.ป.ช. 
แจง 

- ตามที่ 
ป.ป.ช. 
แจง 

- สํานักปลัด  
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ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และการปองกันการทุจริต 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร/
หนวยงาน 

2559 2560 2561 2562 
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

4.1 พัฒนา
สมรรถนะและขีด
ความสามารถ
เจาหนาที่ของรัฐ
ในการเสริมสราง
วินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ปองกันการทุจริต 

1. โครงการอบรมการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการตรวจสอบ
ภายใน 

รอยละของ
เจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของซ่ึง
ผานการ
พัฒนา
ศักยภาพ
เก่ียวกับการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

40 - 40 - 40 - 40 - สํานักปลัด  

2. โครงการพัฒนาการ
บริหารงานคลังและงาน
พัสดุ 

รอยละของ
เจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของซ่ึง
ผานการ
พัฒนา
ศักยภาพ
เก่ียวกับกฎ 
ระเบยีบ ดาน
การเงินการ
พัสดุ 

40 - 40 - 40 - 40    

3. โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
การปองกันการทุจริต 

รอยละของ
เจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของซ่ึง
ผานการ
พัฒนา
ศักยภาพ
เก่ียวกับการ
สรางวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และการ
ปองกันการ
ทุจริต 

40 - 40 - 40 - 40    

 


