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ค าน า 
 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร
ราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริต  จึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม และจะต้องประสาน
ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคน
ควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบมีวินัยตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถี
ด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรร มาภิบาลในการบริหารงานและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  เทศบาลนครระยอง จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลนครระยองให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้และเป็นการ
ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ และเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด  
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แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเทศบาลนครระยอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 

 
หลักการเหตุผล 

เทศบาลนครระยอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและ
บริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ   ซ่ึงด าเนนิการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้
ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการปฏิบัติงานและการด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ   ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่ง
ทวีความรุนแรงมากขึ้น และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต  ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช).ตามค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที๖่๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดย ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ประกอบกับนโยบายของพล
เอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่   ๑๒ 
กันยายน  ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  ในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อวันที่   ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรี   
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทจริตระยะที ่๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา สี่ปี
และเป็นการสอดคล้องกับการก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
โดยทางส านักงาน  ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน  (Integrity 
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงาน  ป.ป.ช. เข้าด้วยกันและสร้างเครื่องมือ
ประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Base) 
โดยมีเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แห่งโดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและ
เป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและน าผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายการส่งเสริม     
ธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์
ที่ดีข้ึนในอนาคตและเป็นการปฏิบัติ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
 
 



ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลนครระยอง  จึงได้จัด ท าแผนปฏิบัติ            
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต
และประพฤติมิชอบของภาครัฐประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖0 ของเทศบาลนครระยอง และเพ่ือให้ทุกหน่วยงาน  
ในสังกัดเทศบาลนครระยอง  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของเทศบาล นครระยอง  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของ
เทศบาลนครระยอง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกัน ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เทศบาล นครระยอง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ          
ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปี ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการ  เรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ 

  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพ่ือให้เทศบาลนครระยองใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครระยอง 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลนครระยอง ปฏิบัติราชการโดยยึด 

หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต  

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่  
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ  
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง  

  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและ 

พนักงานจ้างของเทศบาลนครระยอง มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2. เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปราม 
การทุจริต 
 
 
 
 

  - 2 -  
 



3. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจิตของเทศบาล 
นครระยอง 

4. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส  
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
6. เทศบาลนครระยอง ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกัน 

การทุจริต 

วิสัยทัศน์ 
 “เทศบาลนครระยอง  ปฏิบัติงานโปร่งใส ร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้คุณธรรมจริยธรรม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล  

นครระยอง 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. สร้างกลไกลและพัฒนาระบบการตรวจสอบให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง 

และต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครระยอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

วัตถุประสงค์  
 เพื่อส่งเสริม เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้หน่วยงานของเทศบาลนครระยอง มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการ
ร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครระยอง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้มีความรู้ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนครระยองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน      
 1. การ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1.1 โครงการอบรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง   
  1.2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   

1.3 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
  1.4 กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล  

2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนากลไกการก าหนดให้ นักการเมืองได้มีโอกาสแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ต่อสาธารณชน 
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มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. การแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 

1.1 ข้าราชการฝ่ายการเมือง มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานต่อท่ีประชุมสภา
เทศบาลนครระยอง ซึ่งมีการถ่ายทอดสดแสดงเจตจ านงต่อสาธารณชน   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ช่วยกันตรวจสอบ และมีระบบการจัดท าแผน เพ่ือตรวจสอบภายในหน่วยงาน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินการ 

 1. การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย  
  1.1 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยการประชาสัมพันธ์ ตามช่องทาง
การประชาสัมพันธ์  
  1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครระยอง  

1.3 โครงการการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
  1.4 กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์รับทราบ  

2. การจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 2.1 การวางระบบการจัดท าแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 

  2.2 การจัดท ารายงานการควบคุมภายในของเทศบาลนครระยอง 
  2.3 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน      

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 วัตถุประสงค์  
 เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 1.1 การเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 1.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และรับเรื่องร้องเรียน  
2. การจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต 
 2.1 โครงการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของเทศบาลนครระยอง  

                     2.2 การประชุมหารือและซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
ของเทศบาลนครระยอง  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามทุจริต 
 วัตถุประสงค์  
 เพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริต  
ทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน  

1. การลดใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
1.1 จัดท าคู่มือ ขั้นตอน กระบวนงานการติดต่อราชการ (คู่มือประชาชน) 
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2. การมีระบบ/กลไกการจัดการรับเรื่องร้องเรียน 
2.1 การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน ได้แก่ เขียนค าร้อง ตู้รับฟังข้อร้องเรียน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

เว็บไซต์เทศบาล เฟสบุ๊คเทศบาล ไลน์กลุ่มประธานชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสให้มีการรับรู้ข่าวสารด้านการทุจริตให้กว้างขวาง ครอบคลุม  
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
 1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต  
   1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยอง  ได้แก่การผลิต
รายการโทรทัศน์ การเช่าระบบโครงข่ายเสียงตามสาย การเช่าช่องรายการโทรทัศน์ วารสารเทศบาล รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี เฟสบุ๊คเทศบาล เว็ปไซต์เทศบาล ป้ายโฆษณาและเผยแพร่ รถวิ่งประชาสัมพันธ์  
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วดั เปา้หมายของงบประมาณ
2560 2560

1.การเสริมสร้างความรู้ความ 1.1 โครงการพฒันาและเพิ่มศักยภาพ 1,200,000 เจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง 200 คน
เข้าใจในการท างานและจิต เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นเทศบาลนคร ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ส านึก คุณธรรม จริยธรรม ระยอง ที่ก าหนด
ค่านิยมในการปอ้งกันการ 1.2 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 180,000 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ 500 คน
ปฏบิติังานและแก้ไขปญัหา เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ ร้อยละ 100
การทจุริตและประพฤติมิชอบ 1.3 กิจกรรมการใช้บตัรคิว – ร้อยละของความพงึพอใจ ประชาชนที่มาติดต่อทกุคน

ในการติดต่อราชการ ของประชาชน
1.4 กิจกรรมวนัต่อต้านคอรัปชัน – ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 30 คน
สากล

2.การพฒันาศักยภาพของ 2.1 ส่งเสริมใหบ้คุลากรเข้าร่วม – จ านวนคร้ังที่บคุลากรเข้าร่วม 1 คร้ัง
บคุลากร ประชุมอบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ ประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้อง

การปอ้งกันและปราบปรามการ กับการปอ้งกันและปราบปราม
ทจุริต การทจุริต

แผนงาน: รณรงค์ ส่งเสริมใหค้วามรู้ เพื่อปลูกฝังใหข้้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วดั เปา้หมายของงบประมาณ
2560 2560

1.การแสดงเจตจ านงต่อต้าน 1.1 ข้าราชการฝ่ายการเมือง มีการ – ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง ทกุคร้ัง
การทจุริต ชี้แจงข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับนโยบาย ได้รับทราบข้อมูลและข้อเทจ็จริง

การบริหารงานต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลนครระยอง ซ่ึงมีการถ่าย
ทอดสดแสดงเจตจ านงต่อสาธารณชน

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วดั เปา้หมายของงบประมาณ
2560 2560

1. การปอ้งกันการทจุริต 1.1 การส่งเสริมใหป้ระชาชน – มีการประชาสัมพนัธค์รบทกุช่องทาง 8
เชิงนโยบาย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ช่องทาง

โดยการประชาสัมพนัธ์
1.2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพศูนย์ – ศุนย์ข้อมูลข่าวสารมีข้อมูลเปน็ปจัจุบนั ทกุคร้ังที่มีข้อมูลเปล่ียนแปลง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
นครระยอง
1.3 โครงการจัดท าแผนการตรวจ – จ านวนแผนการตรวจสอบภายใน 1 แผน
สอบภายในประจ าปี

แผนงาน: การพฒันากลไกการก าหนดใหน้ักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตต่อสาธารณชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทจุริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย
แผนงาน: การมีส่วนร่วมในการสกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย
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1.4 กิจกรรมการรายงานผลการ – ร้อยละความพงึพอใจของ ทกุคร้ัง
ตรวจสอบข้อเทจ็จริงใหผู้้ร้องเรียน ผู้ร้องเรียน ร้องทกุข์
ร้องทกุข์รับทราบ

2.การมีระบบควบคุมภายใน 2.1 การวางระบบการจัดท าแผนและ – จ านวนแผนควบคุมภายใน 1 แผน
รายงานผลการควบคุมภายใน เปน็ไปตามแผน
2.2 การจัดท ารายงานการควบคุม – จ านวนคร้ังของการจัดท ารายงาน 1 คร้ัง
ภายในของเทศบาลนครระยอง
2.3 กิจกรรมติดตามประเมินผลการ – ร้อยละของจ านวนกิจกรรม ทกุกิจกรรม
ควบคุมภายใน

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วดั เปา้หมายของงบประมาณ
2560 2560

1.การเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร 1.1 การเผยแพร่ประกาศการจัดซ้ือ – จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ ทกุคร้ัง
จัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง
1.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน – จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ ทกุคร้ัง
การเงิน การคลัง พสัดุ และรับเร่ือง
ร้องเรียน

2.การจัดการเพื่อลดความเส่ียง 2.1 โครงการเผยแพร่คู่มือการปฏบิติั 100,000 ร้อยละของพนักงานที่เข้าร่วม 130 คน
ที่จะเกิดการทจุริต งานด้านพสัดุของเทศบาลนครระยอง โครงการ

2.2 การประชุมหารือซักซ้อมความ – ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเปน็ไป จ านวนผู้ปฏบิติังานด้านพสัดุ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏบิติังานด้าน ตามที่ก าหนด
พสัดุของเทศบาลนครระยอง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พฒันาระบบปอ้งกันการทจุริตเชิงรุก
แผนงาน: การพฒันาระบบสารสนเทศและใหค้วามรู้เพื่อปอ้งกันการทจุริต
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วดั เปา้หมายของงบประมาณ
2560 2560

1.การลดใช้ดุลยพนิิจ 1.1จัดท าคู่มือ ขั้นตอน 9,500 กระบวนงาน,ขั้นตอน 20 เล่ม
ของเจ้าหน้าที่ปฏบิติังาน กระบวนงานของการติดต่อราชการ การด าเนินงาน (คู่มือประชาชน) ออกแบบ พร้อมไฟล์

2.การมีระบบ/กลไก 2.1 การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน จ านวนช่องทางรับฟงั 6 ช่องทาง
การจัดการรับเร่ืองร้องเรียน - เขียนค าร้อง – ข้อร้องเรียน

- ตู้รับฟงัข้อร้องเรียน
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- เวบ็ไซต์เทศบาล
- เฟสบุ๊คเทศบาล
- ไลน์กลุ่มประธานชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฎรูิปกลไกและกระบวนการปราบปรามทจุริต
แผนงาน: การปรับปรุงระบบการร้องเรียนใหม้ีประสิทธภิาพ
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วดั เปา้หมายของงบประมาณ
2560 2560

1.การประชาสัมพนัธ์ 1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 2,520,000 มชี่องทางการประชาสัมพนัธ์ 8 ช่องทาง
ข้อมูลข่าวสารด้านการทจุริต เกี่ยวกับการปฏบิติัราชการของ ครบทกุช่องทาง 

เทศบาลนครระยอง จ านวน
8 ช่องทาง ได้แก่
1.การผลิตรายการโทรทศัน์
2.การเช่าระบบโครงข่ายเสียงตามสาย
3.การเช่าชองรายการโทรทศัน์
4.วารสารเทศบาล ปลีะ 6 ฉบบั
5.รายงานผลการปฏบิติังานประจ าปี
6.เฟสบุ๊คเทศบาล 
7.เวป็ไซต์เทศบาล
8.ปา้ยโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ/์รถวิง่ประชาสัมพนัธ์

แผนงาน: การจัดการการรับรู้ข่าวสารการทจุริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6: ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทจุริต
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