
 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ของเทศบาลนครตรัง 
 
 

 

 

 

จัดท าโดย 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลนครตรัง 
 

 



 
 

๑
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 
เทศบาลนครตรัง   

  ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      รอบ ๖ เดือน      รอบ ๑๒ เดือน (ผลงานสะสม) 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1.โครงการจัดท า
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลนครตรัง 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้
ได้รับเอกสาร 

ร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนได้รับข่าวสาร
มากขึ้นและมีแรงกระตุ้น
เพ่ือมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาลมากขึ้น 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐     

2.กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและความ
โปร่งใสผ่านทาง 
เว็บไซด์,บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละของ
ช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ที่
ใช้เผยแพร่ข้อมูล 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมีระดับ
จิตส านึกในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
และมีจิตส านึกยึดมั่น
หลักคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 
มากยิ่งขึ้น 

- - -     



 
 

๒
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
3.กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตาม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของ
ช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ที่
ใช้เผยแพร่ข้อมูล 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ทราบถึงสิทธิในการเข้า 
ถึงข้อมูลสามารถร่วม
ตรวจสอบการด าเนิน 
งานของเทศบาลได้ 
 

- - -     

4.กิจกรรมให้
ความรู้ประชาชน
ทางด้านกฎหมาย 

ร้อยละของ
จ านวนวารสาร

เทศบาลนครตรัง 
(นางฟ้าสาร)  

ที่มีบทความทาง
กฎหมายลง

เผยแพร่ 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมีโอกาส 
ได้ศึกษาเรียนรู้กฎหมาย
ด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น 

- - -     



 
 

๓
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
5.กิจกรรมการ
เผยแพร่ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ทางเว็บไซด์
ส านักงาน 

ร้อยละของ
จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่
ประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของเทศบาลนคร
ตรังครบทุกครั้ง 

- - -     

6.กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตให้ประชาชน
ทราบ (website , 
facebook , line, 
บอร์ดประชา 
สัมพันธ์) 
 
 
 

ร้อยละของ
ช่องทางการ

สื่อสารที่สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลได้ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและเกิด
จิตส านึกและมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต 

- - -     



 
 

๔
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
7.โครงการรวมพลัง
สร้างนครตรังสีขาว 

ร้อยละของผู้เข้า
อบรมเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง 
มีจิตส านึก ค่านิยมและ
วัฒนธรรม เรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น 
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีพฤติกรรมและวิธีการ 
ที่สุจริตโปร่งใส หนว่ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ตัวแทนชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรังมีสว่นรว่ม
ในการป้องกันปราบปราม
การทุจริต อันน าไปสู่การ
เสริมสรา้งความเข้มแข็งใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างยั่งยืน 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๕๗,๖๕๕     



 
 

๕
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
8.โครงการนักข่าว
ชุมชน 

ร้อยละของ
จ านวนชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลอย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว และมีโอกาส 
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับรู้ 
ร่วมตัดสินใจเพื่มมากขึ้น 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ -    ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

9.โครงการจัดท า
วารสารชุมชน 

จ านวนครั้งที่
จัดท าต่อปี 

๒ ครั้ง ประชาชนได้รับข่าวสาร
มากขึ้นและมีแรงกระตุ้น
เพ่ือส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาลมากขึ้น 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐     

10.โครงการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล
นครตรัง 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
ตามสัดส่วน 
การประชุม
ประชาคมฯ 

 

ร้อยละ 
๖๐ 

ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผน 
พัฒนาเทศบาลนครตรัง 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๖๖,๒๘๗     



 
 

๖
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
11.โครงการนคร
ตรังประสานใจ 
ร่วมคิดร่วมคุย 

ร้อยละความพึง
พอใจของ

ผู้เข้าร่วมร่วม
ประชุมเวที
สาธารณะ 

 

ร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมีโอกาสเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนา 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๘,๙๙๘     

12.โครงการแผน
แม่บทชุมชน
พ่ึงตนเอง 
 
 

ร้อยละของ
จ านวนชุมชน

ทั้งหมดท่ีเข้าร่วม
จัดท าแผนแม่บท
ชุมชนพ่ึงตนเอง 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ท าให้ข้อมูลจากชุมชนที่
ร่วมกันคิดสามารถบรรจุ
เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีของเทศบาลนครตรัง 

- ๒๐๐,๐๐๐ -    ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

13.โครงการจัดท า
รายงานประจ าปี 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเอกสาร 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินงาน
ของเทศบาล 
 
 
 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐     



 
 

๗
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
14.โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
องค์กรชุมชน
คณะกรรมการ 
บริหารชุมชนและ
กลุ่มต่างๆ 

ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
มีความรู้ความ
เข้าใจบทบาท

หน้าที่ของตนเอง
และมีความพึง
พอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ 

 

ร้อยละ 
๘๐ 

ผู้น าชุมชนตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
ในการเป็นแกนน าขับ 
เคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ชุมชน 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๒๙๙,๓๔๖.๕๐     

15.โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ 
บริการงานบริการ
ด้านต่างๆของ
เทศบาลนครตรัง 

เทศบาลนครตรัง
มีรายงานผลการ
ส ารวจความพึง

พอใจของ
ผู้ใช้บริการงาน

บริการด้านต่างๆ 

๑ เล่ม สามารถน าผลการส ารวจ
ความพึงพอใจในการรับ
การบริการ เพ่ือน าไป
พัฒนาและปรับปรุงงาน
บริการด้านต่างๆของ
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 

- ๓๐,๐๐๐ -    ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 



 
 

๘
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
16.กิจกรรมการ
จัดท าหลักเกณฑ์
วิธีการรับฟังข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

การด าเนินงาน
จัดการ 

ข้อร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์เทศบาล

นครตรัง  
มีข้ันตอน/

กระบวนการ 
และแนวทางใน
การปฏบัติงาน
เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 

๑ 
มาตร 
ฐาน 

การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดระเบียบ 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
จัดการข้อร้องเรียน / 
ร้องทุกข์ที่ก าหนดไว้
อย่างสม่ าเสมอและมี
ประสิทธิภาพ 

- - -     

17.กิจกรรมการจัด
ช่องทางรับข้อ
ร้องเรียน 
-ตู้รับข้อร้องเรียน 
-จัดส่งข้อร้องเรียน
ทางไปรษณีย์ 
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

ร้อยละของ
จ านวนช่องทาง 

ที่ประชาชน
สามารถร้องเรียน

ได้ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่
ต้องการร้องเรียนมี
ตัวเลือกหลายช่องทาง
และมีความสะดวกใน
การร้องเรียน 

- - -     



 
 

๙
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
18.กิจกรรมการ
จัดการและแจ้งผล
ข้อร้องเรียน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ
ตรวจสอบ 

เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์และ

พิจารณาส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแจ้งไป
ยังผู้ร้องเรียน 

 

๑๕ 
วันท า
การ 

การด าเนินการแก้ไข้ 
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- - -     

19.กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายผ่านทาง 
website , 
facebook 
 
 
 

ร้อยละของช่อง 
ทางการประชา 
สัมพันธ์ที่ใช้เผย 

แพร่ข้อมูล 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารงาน
ของเทศบาลนครตรัง 

- - -     



 
 

๑๐
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
20.กิจกรรมส่งเสริม
ให้มีระบบ/กระบวน 
การจัดซื้อจัดจ้างที่
โปร่งใสและเปิดเผย 
มีระบบป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละของความ
พึงพอใจเฉลี่ยของ

ผู้เข้าร่วม
สังเกตการณ์ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต 
และเกิดความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

- - -     

21.โครงการจดัอบรม 
/ประชุม/สัมมนา/
เสวนาย่อยประชาชน
พบผู้บริหาร 

ร้อยละของ
จ านวนชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ผู้บริหารได้ชี้แจงนโยบาย 
ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นปัญหาความ
ต้องการ  

- 150,000 -    ไม่ได้ 
รับงบ 
ประมาณ 

22.กิจกรรม/
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน
และการประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ร้อยละของหน่วย 
งานของเทศบาล
นครตรังมีการจัด
วางระบบการควบ 
คุมภายใน มีการ
ติดตาม ประเมิน 
รายงานผล และ
ปรับปรุงระบบ 

การควบคุมภายใน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

บุคลากรของเทศบาล 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
การสร้างมาตรฐาน 
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

- - -     



 
 

๑๑
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
23.กิจกรรมประชา 
สัมพันธ์ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความ
โปร่งใส เช่น 
กฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับ/วิธีการ
ปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร 
ให้บุคลากรของ
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ 
จ านวนช่องทาง 

ที่สามารถเผยแพร่
ข้อมูลได้ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

บุคลากรของเทศบาล 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
การสร้างมาตรฐาน 
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

- - -     



 
 

๑๒
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
24.กิจกรรมการ 
มีส่วนร่วมของผู้ 
บริหารท้องถิ่นใน
กิจกรรมด้านต่างๆ 
เช่น การท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดี 
การเป็นประธาน/ 
ที่ปรึกษา/คณะ 
ท างาน การเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนเป็นต้น 
 

ร้อยละของจ านวน
การเข้าร่วม

กิจกรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริตของผู้บริหาร 

ร้อยละ 
๘๐ 

ผู้บริหารมีบทบาทในการ
ส่งเสริมป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริตในองค์กร 

- - -     

25.กิจกรรมการ
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

ร้อยละของจ านวน
โครงการ/
กิจกรรม/

มาตรการที่ได้รับ
การด าเนินการ

ติดตาม 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 

- - -     



 
 

๑๓
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
26.กิจกรรมการ
จัดการและแจ้งผล
ข้อร้องเรียน 

ระยะเวลาด าเนิน 
การตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์และ
พิจารณาส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแจ้ง 
ไปยังผู้ร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
วันท า
การ 

การด าเนินการแก้ไข 
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- - -     



 
 

๑๔
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม 
27.โครงการจัด
กิจกรรมธนาคาร
ความดีโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

จ านวนครั้ง 
ที่จัดกิจกรรม 

๑  
ครั้ง/ปี 

นักเรียนได้รับการปลูก 
ฝังค่านิยม การปฏิบัติตน
เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นพลัง
ขับเคลื่อนสังคมไทยใน
อนาคต 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๓๒,๓๘๐     

28.โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมเยาวชน
และประชาชน 
 

จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ฯ 

๓ กิจ 
กรรม 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเป็นบุคคล 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

- ๑๐๐,๐๐๐ -    ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

29.โครงการนคร
ตรังเมืองแห่งความ
จงรักภักดี 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนตลอดจน
หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนได้น าแนวทาง
ตามพระราชด าริไปใช้
เป็นแบบอย่างในการ
ท างานและการด าเนิน
ชีวิต 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๘๕๒,๘๘๔     



 
 

๑๕
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
30.กิจกรรมการ
สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักใน
การปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมที่ผ่าน

การประเมิน
ความรู้ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ 
บาล พนักงานเทศบาล 
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอก 
ชน และตัวแทนชุมชนใน
เขตเทศบาลนครตรังน าหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ 
เพียงเป็นหลักในการปฎิบัติ
ราชการและด าเนนิชีวติ 

- - -     

31.กิจกรรมการ
เผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริม
การด าเนินชีวิตและ
พัฒนาตนเองตาม
หลักศาสนา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้ง
หลักคุณธรรม  
จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้า

อบรมที่ผ่านการ
ประเมินความรู้ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ปลูกจิตส านึกให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่
เทศบาลนครตรัง หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล
นครตรัง ในการยึดหลักคุณ 
ธรรมและต่อต้านการทุจริต 

- - -     



 
 

๑๖
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ 

บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

งบเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
32.โครงการ
เสริมสร้างพลเมืองดี
วิถีไทย 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมีความรู้ความเข้า 
ใจในหน้าที่ของพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย ตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของตน 
ด้วยความรับผิดชอบต่อ
ตนเองต่อสังคม สอดคล้อง
กับหลักธรรม วัฒนธรรม 
ประเพณี เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 

- ๑๕๐,๐๐๐ -    ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

33.โครงการ
ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

ร้อยละของสถาน 
ศึกษา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง สามารถบูรณา
การหลักสูตรการ
จัดการเรียนการ
สอนตามหลัก
ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

สถานศึกษา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง สามารถ
สร้างชิ้นงานเป็น
นวัตกรรม จากการจัดการ
เรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ทั้ง๑๐ แห่ง 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ -    ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

 



 
 

๑๗ 

 

ค าอธิบาย : แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง 
ตัวชี้วัด ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ได้รับเอกสาร 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนได้รับข่าวสารมากข้ึนและมีแรงกระตุ้นเพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลมากข้ึน 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 500,000 
ผลเบิกจ่าย 67,000 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๑๘ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสผ่านทางเว็บไซด์, 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนมีระดบัจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และมีจิตส านึกยึดมั่นหลักคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 



 
 

๑๙ 

  

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ตัวชี้วัด ร้อยละของช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

สามารถร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลได้ 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 



 
 

๒๐ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนทางด้านกฎหมาย 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนวารสารเทศบาลนครตรัง (นางฟ้าสาร) ที่มีบทความทางกฎหมายลงเผยแพร่ 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้กฎหมายด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๒๑ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซด์ส านักงาน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนครั้งในการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครตรังครบทุกครั้ง 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๒๒ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ประชาชนทราบ (website , facebook , line,  

บอร์ดประชาสัมพันธ์) 
ตัวชี้วัด ร้อยละของช่องทางการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเกิดจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 



 
 

๒๓ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการรวมพลังสร้างนครตรังสีขาว 
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าอบรมเกณฑ์การประเมินความรู้ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง มีจิตส านึก ค่านิยมและวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมและวิธีการที่สุจริตโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ตรังมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  อันน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน 

งบประมาณ (ถ้ามี)  
งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 100,000 
ผลเบิกจ่าย 57,655 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 



 
 

๒๔ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการนักข่าวชุมชน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจ 

เพ่ืมมากข้ึน 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 300,000 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 



 
 

๒๕ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการจัดท าวารสารชุมชน 
ตัวชี้วัด จ านวนครั้งที่จัดท าต่อปี 
เป้าหมาย 2 ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนได้รับข่าวสารมากข้ึนและมีแรงกระตุ้นเพ่ือส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลมากข้ึน 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 200,000 
ผลเบิกจ่าย 5,400 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017  
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๒๖ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามสัดส่วนการประชุมประชาคมฯ 
เป้าหมาย ร้อยละ 60 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 200,000 
ผลเบิกจ่าย 66,287 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๒๗ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการนครตรังประสานใจร่วมคิดร่วมคุย 
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมร่วมประชุมเวทีสาธารณะ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 200,000 
ผลเบิกจ่าย 28,998 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๒๘ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนชุมชนทั้งหมดที่เข้าร่วมจัดท าแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน ท าให้ข้อมูลจากชุมชนที่ร่วมกันคิดสามารถบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนครตรัง 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 200,000 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๒๙ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 
ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับเอกสาร 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของเทศบาล 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 200,000 
ผลเบิกจ่าย 112,000 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ต่อ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๓๐ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าองค์กรชุมชนคณะกรรมการบริหารชุมชนและกลุ่มต่างๆ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและทัศนศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน ผู้น าชุมชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นแกนน าขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชน 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 500,000 
ผลเบิกจ่าย 299,346.50 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017  
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๓๑ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการด้านต่างๆของเทศบาลนครตรัง 
ตัวชี้วัด เทศบาลนครตรังมีรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการด้านต่างๆ 
เป้าหมาย 1 เล่ม 
ผลการด าเนินงาน สามารถน าผลการส ารวจความพึงพอใจในการรับการบริการ เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงงานบริการด้านต่างๆของเทศบาลนครตรัง 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 30,000 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017  
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๓๒ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ตัวชี้วัด การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลนครตรัง มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เป้าหมาย 1 มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017  
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๓๓ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน 

- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนช่องทางท่ีที่ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ต้องการร้องเรียนมีตัวเลือกหลายช่องทางและมีความสะดวกในการร้องเรียน 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017  
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 



 
 

๓๔ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมการจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องแจ้งไปยังผู้ร้องเรียน 
เป้าหมาย 15 วันท าการ 
ผลการด าเนินงาน การด าเนินการแก้ไข้ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017  
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๓๕ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายผ่านทาง website , facebook 
ตัวชี้วัด ร้อยละของช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๓๖ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้มีระบบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเปิดเผยมีระบบป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัด ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และเกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองคลัง  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017  
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๓๗ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา/เสวนาย่อยประชาชนพบผู้บริหาร 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน ผู้บริหารได้ชี้แจงนโยบายประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาความต้องการ 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 150,000 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017  
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๓๘ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานของเทศบาลนครตรังมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีการติดตาม ประเมิน รายงานผล และปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายใน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่ง ใสมากยิ่งข้ึน 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 



 
 

๓๙ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบ

ข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรของเทศบาล 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนช่องทางท่ีสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 



 
 

๔๐ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี การเป็นประธาน/ที่ปรึกษา/คณะท างาน การเปิดรับ

ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นต้น 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตในองค์กร 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 



 
 

๔๑ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ได้รับการด าเนินการติดตาม 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๔๒ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมการจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้อง เรียน/ร้องทุกข์และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งไปยังผู้ร้องเรียน 
เป้าหมาย 15 วันท าการ 
ผลการด าเนินงาน การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017  
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๔๓ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ตัวชี้วัด จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม 
เป้าหมาย 1 ครั้ง/ป ี
ผลการด าเนินงาน นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยม การปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 100,000 
ผลเบิกจ่าย 32,380 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน ส านักการศึกษา  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017  
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๔๔ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนและประชาชน 
ตัวชี้วัด จ านวนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 
เป้าหมาย 3 กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน เด็กเยาวชนและประชาชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 100,000 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน ส านักการศึกษา  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017  
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๔๕ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี 
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนตลอดจนหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้น าแนวทางตามพระราชด าริไปใช้เป็นแบบอย่างในการท างานและการด าเนินชีวิต 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 1,500,000 
ผลเบิกจ่าย 852,884 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 

 



 
 

๔๖ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมท่ีผ่านการประเมินความรู้ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง  

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการปฎิบัติราชการและด าเนินชีวิต 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 



 
 

๔๗ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการด าเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก

คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการประเมินความรู้ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน ปลูกจิตส านึกให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขต

เทศบาลนครตรัง ในการยึดหลักคุณ ธรรมและต่อต้านการทุจริต 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน - 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ  
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017 ตอ่ 1218 
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 



 
 

๔๘ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีไทย 
ตัวชี้วัด ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคม

สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรม ประเพณี เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 150,000 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017  
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
 

 



 
 

๔๙ 

 

ค าอธิบาย: แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 2560 
หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรังสามารถบูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง สามารถสร้างชิ้นงานเป็นนวัตกรรม จากการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้ง ๑๐ แห่ง 
งบประมาณ (ถ้ามี)  

งบบูรณาการ - 
งบหน่วยงาน 5,000,000 
ผลเบิกจ่าย - 

หมายเหตุ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
ผู้รายงาน ส านักการศึกษา  เทศบาลนครตรัง 
โทรศัพท์ 075-218017  
โทรสาร 075-211493 
E-mail trang_city@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560 
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