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ค าน า 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า 
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง  ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงาน
ในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง จึงได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของเทศบาลนครตรังขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ของเทศบาลนครตรัง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม 
ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
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บทน า 
 
หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที ่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการ 
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญ คือ ปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้  
ได้มีส่วนท าให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุข 
แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบ  มีการกระท าในลักษณะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์  
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชน  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ 
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอด
ทุจริตหรือการทุจริตมแีนวโน้มลดน้อยลง  ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  คณะ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกต าแหน่งจะต้องมีจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบ
หลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืน ประชาชนจะเชื่อมั่น  ไว้วางใจ และศรัทธา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  เทศบาลนครตรังซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ 
ในด้านการป้องกันการทุจริต  เพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่าย 
ในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเทศบาลนครตรัง 
2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลนครตรังปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการป้องกัน ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครตรัง 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าของเทศบาลนครตรัง ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย 

2. เทศบาลนครตรังมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้
ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. เทศบาลนครตรังสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจ 
ให้เหมาะสม 

5. เทศบาลนครตรังพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครตรัง มีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2.  ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลนครตรัง 
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ 

กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. เทศบาลนครตรังได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการทุจริต 
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ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.  ด้านกายภาพ   
1.1  ที่ตั้ง 

ส านักงานเทศบาลนครตรัง ตั้งอยู่เลขท่ี 103 ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเป็นเนินสูง ๆ ต่ า ๆ  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลทับเที่ยง  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 

14.77 ตารางกิโลเมตร  ระยะห่างจากที่ตั้งจงัหวัด  ประมาณ  50  เมตร 

ทิศเหนือ จด ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ทิศใต ้ จด ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ทิศตะวันออก จด ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ทิศตะวันตก จด ต าบลบางรัก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
จากข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง พอสรุปลักษณะภูมิอากาศของ

จังหวัดตรัง ได้โดยย่อดังนี้ คือ 

ลักษณะอากาศโดยท่ัวไป   
โดยเหตุที่ว่า ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตรัง ตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกค่อนไปทางใต้ของ

ภาคใต้ เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนชื้นจากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่าน จึงได้รับอิทธิพลจากลมนี้
อย่างเต็มที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  ฉะนั้นในช่วงเวลาข้างต้น จังหวัดตรังจึงมีฝนตกชุกมาก และ
เมื่อมรสุมนี้อ่อนก าลังลงก็จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดเข้ามาแทนที่ เนื่องจากจังหวัดตรังอยู่
ทางด้านปลายลม จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมนี้ไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ตอนต้นของฤดูมรสุมนี้ คือ ในเดือน
ตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนก็ยังมีฝนตกชุกอยู่ หลังจากนี้ไปฝนก็จะเริ่มลดน้อยลงตามล าดับ 

ฤดูกาล   
ฤดูกาลของจังหวัดตรัง แบ่งตามลักษณะ ตามอากาศของประเทศไทย ได้เป็น 2 ฤดู 
1) ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของลมมรสุม หลังจากนี้สิ้นสุด

ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาวแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและจะร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน แต่ไม่
ร้อนมากนัก เนื่องจากภูมิประเทศเป็นคาบสมุทร อยู่ใกล้ทะเล ไอน้ าจากทะเลท าให้อากาศคลายความร้อนลงมาก 

2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่มรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่ง
เป็นลมร้อนและชื้นจากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคลุมภาคใต้เป็นระยะๆอีกด้วย ท าให้มีฝนตกมาก ฝนสูงสุดอยุ่ใน
เดือนกันยายน 

อุณหภูมิ   
เนื่องจากจังหวัดตรังอยู่ในคาบสมุทรที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงได้รับลมมรสุมอย่างเต็มที่ คือ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ท าให้
ได้รับไอน้ าและความชุ่มชื้นมาก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่สูงมากนัก และอากาศไม่ร้อนนักในฤดูร้อน อากาศจะอุ่น
ในช่วงฤดูฝน ส่วนฤดูหนาวอากาศจะเย็นบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 29.1 องศาเซลเซียส เดือน
มีนาคมเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุด 
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ความชื้นสัมพัทธ์   
ความชื้นสัมพัทธ์กับมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นส าคัญตลอดทั้งปี ดังนั้นจังหวัดตรังจึงมี

ความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองฤดูอย่างเต็มที่ มรสุมทั้งสองนี้ได้พัดผ่าน
ทะเลและมหาสมุทร จึงได้พาเอาไอน้ าและความชุ่มชื้นมาด้วย ท าให้บริเวณจังหวัดตรัง มีความชุ่มชื้นและ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงเป็นเวลานาน 

ปริมาณน้ าฝน   
ตรังเป็นจังหวัดที่มีฝนตกในเกณฑ์แล้งเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆในภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยกัน เนื่องจาก

จังหวัดตรังอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้จึงได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ ปริมาณน้ าฝนในฤดูมรสุม
นี้จึงมีมาก แต่ไดร้ับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือน้อย  

(ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัด ปี 58 ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง) 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 
ล าดับที่ ชื่อชุมชน ล าดับที่ ชื่อชุมชน ล าดับที่ ชื่อชุมชน 

1 บ้านหนองยวน 1 23 บ้านโพธิ์ 1 45 ศรีตรัง 5 
2 บ้านหนองยวน 2 24 บ้านโพธิ์ 2 46 ศรีตรัง 6 
3 บ้านหนองยวน 3 25 โคกขัน 1 47 โป๊ะเซ้ง 1 
4 บ้านหนองยวน 4 26 โคกขัน 2 48 โป๊ะเซ้ง 2 
5 บางรัก 1 27 โคกขัน 3 49 วังตอ 1 
6 บางรัก 2 28 สวนจันทร์ 1 50 วังตอ 2  
7 บางรัก 3 29 สวนจันทร์ 2 51 ท้ายพรุ 
8 บางรัก 4 30 สวนจันทร์ 3 52 หลังสนามกีฬา 
9 หนองปรือ 31 สวนจันทร์ 4 53 วิเศษกุล 1 

10 วัดกุฎยาราม 1 32 หลังควนหาญ 1 54 วิเศษกุล 2 
11 วัดกุฎยาราม 2 33 หลังควนหาญ 2 55 วิเศษกุล 3 
12 วัดกุฎยาราม 3 34 ควนขัน 1 56 วิเศษกุล 4 
13 วัดกุฎยาราม 4 35 ควนขัน 2 57 ตรอกปลา 1 
14 วัดกุฎยาราม 5 36 ควนขัน 3 58 ตรอกปลา 2 
15 ท่ากลาง 1 37 ควนขนุน 59 ตรอกปลา 3 
16 ท่ากลาง 2 38 โคกยูง 60 ย่านการค้า 1 
17 ท่าจีน 39 สรรพากร 1 61 ย่านการค้า 2 
18 น้ าผุด 40 สรรพากร 2 62 ย่านการค้า 3 
19 นาตาล่วง 1 41 ศรีตรัง 1 63 ย่านการค้า 4 
20 นาตาล่วง 2 42 ศรีตรัง 2 64 ต้นสมอ 
21 กะพังสุรินทร์ 1 43 ศรีตรัง 3 65 คลองน้ าเจ็ด 1 
22 กะพังสุรินทร์ 2 44 ศรีตรัง 4 66 คลองน้ าเจ็ด 2 

(ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครตรัง) 
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2.2  เขตการเลือกตั้ง 
เทศบาลนครตรัง แบ่งชุมชน ออกเป็น 4 เขตการเลือกตั้ง ดังนี้   

ล าดับที่ ชื่อชุมชน ล าดับท่ี ชื่อชุมชน 
เขต 1 เขต  3 

1 บ้านหนองยวน 1 33 ควนขัน 
2 บ้านหนองยวน 2 34 ควนขนุน 
3 บ้านหนองยวน 3 35 โคกยูง 
4 บ้านหนองยวน 4 36 สรรพากร 
5 บางรัก 1 37 ศรีตรัง 1 
6 บางรัก 2 38 ศรีตรัง 2 
7 บางรัก 3 39 ศรีตรัง 3  
8 บางรัก 4 40 ศรีตรัง 4 
9 หนองปรือ 41 ศรีตรัง 5  

10 ท่ากลาง 1 42 ศรีตรัง 6 
11 ท่ากลาง 2 เขต  4 
12 ท่าจีน 43 โป๊ะเซ้ง  1 
13 น้ าผุด 44 โป๊ะเซ้ง  2 
14 นาตาล่วง 1 45 วังตอ  1 
15 นาตาล่วง 2 46 วังตอ  2 
16 วัดกุฏยาราม 1 47 ท้ายพรุ 
17 วัดกุฏยาราม 2 48 หลังสนามกีฬา 
18 วัดกุฎยาราม 3 49 วิเศษกุล 1 
19 วัดกุฏยาราม 4 50 วิเศษกุล 2 
20 วัดกุฏยาราม 5 51 วิเศษกุล 3  

เขต  2 52 วิเศษกุล 4 
21 กะพังสุรินทร์  1 53 ตรอกปลา 1 
22 กะพังสุรินทร์  2 54 ตรอกปลา 2 
23 บ้านโพธิ์ 1  55 ตรอกปลา 3 
24 บ้านโพธิ์ 2 56 ย่านการค้า 1 
25 โคกขัน  1 57 ย่านการค้า 2 
26 โคกขัน  2 58 ย่านการค้า 3  
27 โคกขัน  3 59 ย่านการค้า 4 
28 สวนจันทน์ 1 60 ต้นสมอ  
29 สวนจันทน์ 2 61 คลองน้ าเจ็ด 1 
30 สวนจันทน์ 3 62 คลองน้ าเจ็ด 2 
31 สวนจันทน์ 4   
32 หลังควนหาญ 1    
33 หลังควนหาญ 2   

(ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครตรัง) 
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3.  ประชากร    

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

บ้าน (ครัวเรือน) 23,983 24,504 24,719 
ประชากรชาย (คน) 28,231 27,930 27,771 
ประชากรหญิง (คน) 32,278 32,039 31,784 
รวมประชากร (คน) 60,509 59,969 59,555 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  ในปี พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

รายการ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
1. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 18 ปีขึ้นไป 19,570 23,836 43,406 
2. ประชากรวัยเด็ก (0-15 ปี) 7,325 7,078 14,403 
3. ประชากรวัยแรงงาน (16-59 ปี) 16,537 19,434 35,971 
4. ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 3,909 5,272 9,181 
5. ประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ์ (15-44 ปี) 11,904 13,558 25,462 

 
(ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎรและบัตร  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครตรัง) 
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4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา   

สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง ระดับการศึกษา จ านวน (แห่ง) 
1. สังกัดเทศบาลนครตรัง  
    1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ 
    1.2 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
     - โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 
     - โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 
     - โรงเรียนเทศบาล 3 (บา้นนาตาล่วง) 
     - โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมชัฌิมภูมิ) 
     - โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
     - โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตนัตยาภิรม) 
     - โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 
     - โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝนัที่เปน็จริง) 

 
 

ก่อนวัยเรียน 
ก่อนวัยเรียน 

 
อนุบาล – ม.ต้น 

อนุบาล – ม.ปลาย 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 

อนุบาล – ม.ต้น 
อนุบาล – ประถมศึกษา 

อนุบาล 

 
2 
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2. สังกดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรงั/สพป.ตรงั  เขต 1  
    2.1 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
    2.2 โรงเรียนอนุบาลตรัง 

 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล – ประถมศึกษา 

2 
 

3. สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน /สพม.13 (ตรัง-กระบี)่ 
    3.1 โรงเรียนสภาราชนิี จังหวัดตรัง 

ม.ต้น – ม.ปลาย  

4. สงักัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
    4.1 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 
    4.2 โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย 
    4.3 โรงเรียนวัฒนาศึกษา 
    4.4 โรงเรียนทบัเที่ยงฮั่วเฉียว 
    4.5 โรงเรียนปัญญาวิทย ์
    4.6 โรงเรียนดรุโณทยั 
    4.7 โรงเรียนพรศิริกุล 
    4.8 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 
    4.9 โรงเรียนมัธยมวัดควนวเิศษมูลนิธิ 

 
อนุบาล - ประถม 

อนุบาล 
อนุบาล – ประถม 
อนุบาล – ประถม 
อนุบาล – ม.ปลาย 
อนุบาล – ม.ต้น 
ประถม – ม.ต้น 

อนุบาล – ม.ปลาย 
ม.ต้น – ม.ปลาย 
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5. สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
    5.1 พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) 

 
ม.ต้น – ม.ปลาย 

1 

6. สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
    6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศนูย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรงั 
    6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ศูนย์ตรัง 

 
ปริญญาตรี – ปริญญาโท 
ปริญญาตรี – ปริญญาโท 

2 
 

7. สังกดัส านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    7.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองตรัง 

 
ประถม – ม.ปลาย 

1 

8. สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    8.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

 
ปริญญาตร ี

1 

(ท่ีมา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1) 
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4.2  สาธารณสุข 

(1) ภาครัฐ 
 (1.1) โรงพยาบาลศูนย์ (โรงพยาบาลตรัง) จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ ถนนโคกขัน  
ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 (1.2) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ตั้งอยู่บริเวณถนนวิเศษกุล  ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ตั้งอยู่บริเวณถนนวัดนิโครธ ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ตั้งอยู่บริเวณถนนท่ากลาง  ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

(2) ภาคเอกชน  มีโรงพยาบาลเอกชน  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่ 
 - โรงพยาบาลวัฒนแพทย์     ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทลุง ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ตั้งอยู่บริเวณถนนโคกขัน ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - โรงพยาบาลราชด าเนิน      ตั้งอยู่บริเวณถนนไทรงาม ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - โรงพยาบาลตรังชาตะสงเคราะห์ ตั้งอยู่บริเวณถนนห้วยยอด ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  

 (3) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จ านวน  292 คน  

4.3  การสังคมสงเคราะห์ 
 - ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน  จ านวน  6,670  คน 
 - ผู้พิการที่ลงทะเบียน  จ านวน    926  คน 
 - ผู้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียน จ านวน      26  คน 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 - สถานีรถไฟ    จ านวน   1  แห่ง 
  - สถานีขนส่งผู้โดยสาร   จ านวน   1  แห่ง 
  - รถโดยสารสองแถว ประจ าทางภายในตัวเมือง ซึ่งร่วมด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง และ หจก.ท่ากลางเดินรถ มี 2 สายคือสายที่ 7 สายสีส้ม และสายที่ 8 สายสีน้ าเงิน ให้บริการทุกวัน
ไม่มีวันหยุด รถจะออกทุก 30 นาที  
  - รถโดยสารอ่ืน ๆ ได้แก่  ตุ๊กตุ๊กหัวกบ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมทั้งรถตู้ รถแท็กซี่บริการ
ระหว่างอ าเภอหรือระหว่างจังหวัด 

5.2  การไฟฟ้า 
  -  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  จ านวน  23,216  ครัวเรือน 
  -  พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  100 % 
  -  ถนนในเขตเทศบาลนครตรังที่มีไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน  248  สาย 

(ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดตรัง  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558) 
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5.3 การประปา 
- ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปา    จ านวน   7,719   หลังคาเรือน 

  - หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา   คือ  ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 
   - ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้    จ านวน   23,040  ลบ.ม. / วัน 

- ปริมาณน้ าประปาที่ต้องการ    จ านวน   10,175   ลบ.ม. / วัน 
  - แหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา  คือ  แมน่้ าตรัง 
  - แหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปา   คือ  แม่น้ าตรัง   

 (ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาตรัง  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558) 

5.4  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - ที่ท าการไปรษณีย์  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่  ไปรษณีย์ตรัง และไปรษณีย์ทับเที่ยง    
 - สถานีวิทยุกระจายเสียง  จ านวน  27  แห่ง  ได้แก่  สกายเรดิโอ / UFM / ศรีตรัง เรดิโอ /  
รุ่งตะวันเรดิโอ / OK radio / แฮปปี้ เรดิโอ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง / FAB Radio / 
101 เรดิโอ / Vision Radio / คนย่านตาขาว / เมืองตรังเรดิโอ / วิทยุเพ่ือการศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 / 
เมาท์ซี่ ปากดี เรดิโอ / Line FM / ต าหนักจันทร์ เรดิโอ / OK LOVE / OK Hot / OK ลูกทุ่ง / คนรักษ์ถิ่นตรัง / 
เสียงแห่งธรรม / คนเพ่ือชีวิต / ตลาดไท เรดิโอ / ไทยเจริญ เรดิโอ / วิทยุเพ่ือการศึกษาปลันดา / เขาพระวิเศษ / 
คนเพ่ือชีวิต   
 - สถานีวิทยุโทรทัศน์  จ านวน  10  แห่ง  ได้แก่   ช่อง 3 / ช่อง 5 / ช่อง 7 / ช่อง 9 / Thai PBS / 
TNN 24 / Spring NEWS / Farm Channel / บริษัทเคเบิลมีเดีย เน็ตเวิร์ค จ ากัด (ศรีตรัง เคเบิล ทีวี) / 
สถานีโทรทัศน์ตรังแชนแนล IPM 
 - หนังสือพิมพ์  จ านวน  11  ฉบับ  ได้แก่   มติตรัง / รักษ์ตรัง / ตรังนิวส์ / อันดามันไทม์ / วารสาร
หอการค้า / ตรังแนวหน้า / คนตรัง / อมตะนิวส์ / ข่าวเมืองตรัง / ทับเที่ยงนิวส์ / ตรังไทม์  
 - ระบบเสียงตามสายของเทศบาล  ครอบคลุม  80  เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล  
ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.00 - 09.00 น. , 15.30 - 16.30 น.   

(ท่ีมา : ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน   
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การท่องเที่ยว    
   - สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรัง  ได้แก่  สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)  สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95  สวนสาธารณะสระกะพัง
สุรินทร์  สวนสาธารณะสังขวิทย์  สวนสาธารณะทับเที่ยง  และเขาหนองยวน 
  - สนามกีฬา  ได้แก่  สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) 
  - สวนสุขภาพ  ได้แก่  สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์  สวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 95  สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ 

6.2  อุตสาหกรรม   
  -  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน  113  แห่ง 
  -  ร้านค้า บริษัท โรงงาน (จ าหน่ายสะสมผลิตอาหาร)  จ านวน  308  แห่ง 
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6.3  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
  -  ธนาคาร  จ านวน  11  แห่ง 
  -  สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน  7  แห่ง 
  -  ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  จ านวน  6  แห่ง  
  -  โรงแรม  จ านวน  8  แห่ง 
  -  บริษัท  จ านวน  725  แห่ง  * ข้อมูลรวมทั้งจังหวัด  
  -  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  จ านวน  947  แห่ง  * ข้อมูลรวมทั้งจังหวัด 
  -  ตลาดสด  จ านวน   3  แห่ง 
  -  โรงฆ่าสัตว์  จ านวน  1  แห่ง 
  -  โรงภาพยนตร์  จ านวน  1  แห่ง 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 พ้ืนที่การเกษตรที่มีในเขตเทศบาลนครตรังเป็นพื้นที่ไม่มากนัก  เป็นพื้นที่ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกดั้งเดิม อยู่ในชุมชนบางรัก หนองยวน นาตาล่วง โคกขัน วัดนิโครธ นอกจากนั้นเป็นพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชผักสวนครัว อยู่ในพื้นท่ีชุมชนควนขัน คลองน้ าเจ็ด สรรพากร ท่าจีน  

7.2  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร    น้ าฝน   บ่อน้ าตื้น    คลองน้ าเจ็ด    คลองท่าจีน    คลองไฟ   
คลองนางน้อย   และแม่น้ าตรัง 

7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  การประปาส่วนภูมิภาค  และบ่อน้ าตื้น 

(ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง) 

8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม   

8.1  การนับถือศาสนา   
ประชาชนในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อชาติไทย เชื้อสายจีน  อาศัยประกอบธุรกิจอยู่ในเขตตัวเมือง

และย่านธุรกิจการค้าทั่วๆไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์   
 - วัด   จ านวน  9  แห่ง  ได้แก่  

  (1) วัดกะพังสุรินทร์  พระอารามหลวงชั้นตรี เดิมชื่อวัดกะพัง  ตั้งอยู่ที่  บ้านกะพัง  เลขที่ 28  
ถนนเวียนกะพัง  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   
 (2) วัดกุฎยาราม  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 2 ถนนเพลินพิทักษ์ ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (3) วัดคลองน้ าเจ็ด ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองน้ าเจ็ด เลขที่ 63 ถนนบางรัก-ควนขัน ต าบลทับเที่ยง อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 (4) วัดควนขัน ตั้งอยู่ที่ บ้านควนขัน เลขที่ 8 ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (5) วัดควนวิเศษ ตั้งอยู่ที่ บ้านทับเที่ยงเลขที่ 156 ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   
 (6) วัดตันตยาภิรม เดิมชื่อวัด ต้นตอ ตั้งอยู่ที่ บ้านท่ากลาง เลขที่ 156 ถนนท่ากลาง ต าบลทับเที่ยง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (7) วัดนิโครธาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนจันทน์ เลขที่ 23  ถนน วัดนิโครธฯ-สวนจันทน์ ต าบลทับเที่ยง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
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 (8 )  วั ดประสิ ทธิ ชั ย เดิ มชื่ อ วั ดปอร์ น หรื อเรี ยกอีกชื่ อว่ า วั ดท่ าจี น ตั้ งอยู่ ที่  บ้ านท่ ากลาง    
เลขที ่300 ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง 
 (9) วัดมัชฌิมภูมิ  เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดหน้าเขา หรือ วัดหนองยวน” ตั้ งอยู่ที่  บ้านหนองยวน  
เลขที ่86 ถนนหนองยวน ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

- มัสยิด จ านวน  1 แห่ง  ได้แก่  มัสยิดมะดีนะห์ตุลอิสลาม ถนนกันตัง ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง  

- โบสถ์คริสต์ จ านวน  1 แห่ง  ได้แก่  คริสตจักรตรัง 24 ถนนห้วยยอด ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

- ศาลเจ้า จ านวน  10  แห่ง  ได้แก่ 
(1)  ศาลเจ้าท้ามกงเยี่ย  (6)  ศาลเจ้าเปากง  
(2)  ศาลเจ้ากิวอ่องเอ่ีย  (7)  ศาลเจ้าโป๊ะเซ้ง  
(3)  ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม  (8)  ศาลเจ้าพ่อเสือ 
(4)  ศาลเจ้าพ่อไต่เชี่ยฮุดโจ้ว  (9)  ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง 
(5)  ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง  (10) ศาลเจ้าฮงสั้นซี้  

 (ท่ีมา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง และศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม) 

8.2  ประเพณีและงานประจ าปี   ประเพณีถือศีลกินผัก  ประเพณีตรุษจีน  ประเพณีวันสารทเดือนสิบประเพณี
สงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีชักพระวัดควนขัน  ประเพณีลากพระ  งานเทศกาลหมูย่างและขนม
เค้ก  งานวิวาห์ใต้สมุทร 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถิ่น  ชาวตรังมีความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยมในวัฒนธรรมทั่วไปตามครรลองของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
เป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชน ในเขตเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อสาย
ไทยผสมจีน  ใช้ภาษาใต้เป็นภาษาถ่ิน 

8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  หมูย่าง  ขนมเค้ก  สัญลักษณ์หอนาฬิกาตรัง 
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ส่วนที ่2  การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ของเทศบาลนครตรัง 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT)  ของเทศบาลนครตรัง 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.มีโครงสร้างชัดเจน ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจและสามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน 

1.บุคลากรบางส่วน ยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
ในการบริหารงาน 

2.มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีการบูรณาการจัดท าแผน การท างาน 
ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น 

2.มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้การปฏิบัติของ
บุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

3.มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 

3.บุคลากรมีน้อย ท าให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง ในขณะ
ที่ภารกิจมากขึ้น ท าให้การท างานไม่มีความต่อเนื่อง 

4.สภาเทศบาลนครตรังสามารถออกเทศบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบ
กฎหมาย 

4.ระบบการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

5.ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง
ท าให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

5.ปัญหา ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีมาก แต่
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด เทศบาลจึงไม่สามารถตอบสนอง
และด าเนินการให้ได้ทุกอย่างและยังไม่ทั่วถึง 

6.ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

6.บุคลากรยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานโดยเฉพาะใน
เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและการพร้อมรับการตรวจสอบ 

7.เป็นหน่วยงานท่ีมคีวามใกล้ชิดกบัประชาชนมากท่ีสดุ และสามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

7.บุคลากรยังขาดจิตส านึกการให้บริการที่รวดเร็วและเป็น
ธรรม 

8.มีรายได้จากการจัดเก็บรายไดเ้ป็นของตนเอง ท าให้คล่องตัวในการ
บริหารงาน 

 

9.มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น  
10.ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย  
11.สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและก าลังงบประมาณ  
12.มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏบิัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย  
13.มีกลไกการบรหิารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทกุชุมชน  
14.มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนในเรื่องเฉพาะทาง
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

15.มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนไดร้ับข่าวสารอย่าง
กว้างขวางและหลากหลาย 

 

16.มีศูนย์ข้อมลูข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายและ
สะดวก 

 

17.มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน/การจดัซื้อจัดจา้งให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 

 

18.มีการจัดกจิกรรมทีเ่ปดิให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการบริหารงาน
ของเทศบาล เช่น จัดเวทีประชาคม การจัดท าประชาพิจารณ์ ฯลฯ 

 

19.มีการจดัวางระบบควบคุมภายในของทุกส านัก/กอง ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

 

20.มีช่องทางการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะพร้อมร้องทุกข์ ร้องเรียนได้รวดเร็วและสะดวก เช่น 
ระบบ Call Center โทรศัพท์สายด่วน facebook website 
webboard ของเทศบาล 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1.มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมาย
กระจายอ านาจฯ 

1.อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯบางภารกิจยังไม่มี
ความชัดเจน 

2.แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามล าดับแผนกระจาย
อ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองของเทศบาล 

2.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่
ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

3.มีสถานศึกษาอยู่ ในพื้นที่  ตั้ งแต่  ระดับปฐมวัย  ถึ ง  ระดับ
มหาวิทยาลัย และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

3.การให้ความอิสระจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่
ภายใต้การก ากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

4.กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานของเทศบาล 4.ความไม่แน่นอนของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

5.ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวกคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 

5.คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพหรือค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตประจ าวันในอัตราสูง 

6.มีศาสนสถานซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่ง
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชน 

6.ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่
มีบุคลากรมารองรับ 

7.มีสถานพยาบาลครอบคลุมทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการ
ให้บริการในเรื่องรับส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัด 

7.ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพื้นที่  และไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ 

8.การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติดของเทศบาล
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัด และอ าเภอ 

8.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน 
และภาษาต่างประเทศ 

9.น าข้อมูลจากการจัดท าเวทีประชาคมจัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือ
สนับสนุนด้านต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

9.ประชาชนยัง ไม่ตื่ นตั วในการเข้ ามาตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลเท่าท่ีควร 

10.มีนโยบายด้านการปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจนและสอดรับกัน
ในทุกระดับ 

10.การด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบเป็นไปอย่างล่าช้า 

11.มีหน่วยงานที่ด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างชัดเจน เช่น สตง. ปปช. ปปท. 

11.การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 12.ภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม 
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ส่วนที่ 3  กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
 มิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานมีขนาด
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ คือ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)1 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการ   
ที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุม
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ 
นโยบาย ข้อที่ 10  สรุปได ้ดังนี้ 

นโยบายที่ 10  นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  ข้อ 10.2  ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือ
ใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนัก
ลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
  ข้อ 10.3  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก  
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด   โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามา 
ยังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
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หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และมีระบบบูรณาการ 
  ข้อ 10.5  ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว  
ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
  ข้อ 10.6  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี  รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ 
และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน 
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ  การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน  ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้ว  มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 10.7  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น 
เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

3.4 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ  

เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

ข้อ 2  ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท า
การหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
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ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 
และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการ
แสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 
3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

3.5 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย 
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 พันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน 
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนน ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการ
ปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื ่อสัตย์ สุจริต เป็นการ
ด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็นพลเมืองที่ดี  
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน  มีพฤติกรรมที่ไม่
ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  สถานการณ์ความขัดแย้งใน
สังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุม
ประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อ
เรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  อาจกล่าวได้ว่า
ปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่ง
ทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่
อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอัน    
แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่ง
เดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจนจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเกี่ยวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่
พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า  การทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน  โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปรงใสยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)  ขั้นตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย 
(Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงาน
ด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการ
ทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการ
บริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไก 
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการ
ต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็น  
ที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสิน
คดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการ
ทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย” เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน  
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รวมไปถึง การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และ
ต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทย  

3.6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครตรัง พ.ศ. 2558 - 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา  6.3 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 4 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ 5 ป ี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ของเทศบาลนครตรัง 

4.1 หลักการความเป็นมา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ การบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียน
ราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้น
ย้ าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น า
มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญ 
ปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2560 การด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556 – 2560) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทาง
ด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก 
ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่าง
เข้มข้น  และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด”“อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” 
ทั่วประเทศ  

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ 
และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วย
ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ 
ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
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  5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

4.2 เป้าหมายหลักกระทรวงมหาดไทย 

4.2.1 ค่าคะแนน ITA ของ มท. เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา 

4.3 วัตถุประสงค์กระทรวงมหาดไทย  
4.3.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 

ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  

4.3.2 เ พ่ือแก้ ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชั่ นของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของประชารัฐ เน้นการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ ร่วม
แก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหา การปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการ
จะท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการกระท า
ที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง  
มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

  4.3.3 เพ่ือขยายผลการด าเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเครือข่าย
ร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน อ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  4.3.4 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาล 
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4.4 ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครตรัง 
4.4.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

2. ประยุกตห์ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

2.1 น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อม
เกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่
ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิด
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บน
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

4.4.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.2 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.4 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ  

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม 
และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 เผยแพร่องค์ความรูใ้นการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้
การทุจริตในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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4.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการ
ทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
แต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการ
เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 พัฒนากลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการ
ทุจริต 
 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
5.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการ
ป้องกันการทุจริต 

4.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการ
ทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน 
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ส่วนที่ 5  รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าหมาย  สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1.ส่งเสรมิให้มีระบบ
และกระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตส านึก
สาธารณะ 

1. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและ
ประชาชน 
 

จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมฯ 

3 
กิจกรรม 

- - - - เด็กเยาวชนและประชาชน
เป็นบุคคลที่มคีุณธรรม
จริยธรรม 

ส านักการ 
ศึกษา 

 2. โครงการจัดกิจกรรม
ธนาคารความดีโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
 

จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรมฯ 

ปีละ 
1 ครั้ง 

ปีละ 
1 ครั้ง 

ปีละ 
1 ครั้ง 

ปีละ 
1 ครั้ง 

ปีละ 
1 ครั้ง 

นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยม การปฏิบัติตนเป็น
คนดี มีความซื่อสัตยส์ุจริต
เป็นพลังขับเคลื่อน
สังคมไทยในอนาคต 
 

ส านักการ 
ศึกษา 

1.2 การใช้เครื่องมือ
การสื่อสารทางสังคม
เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

1. โครงการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ
เทศบาลนครตรัง 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
เอกสาร 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ประชาชนไดร้ับข่าวสาร
มากขึ้นและมีแรงกระตุ้น
เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลมากข้ึน 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 2. โครงการจัดท าวารสาร
ชุมชน 

จ านวนครั้งท่ีจัดท า
ต่อป ี

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง ประชาชนไดร้ับข่าวสาร
มากขึ้นและมีแรงกระตุ้น
เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลมากข้ึน 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
 3. กิจกรรมเผยแพร่

ประชาสมัพันธข์้อมูลข่าวสาร
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและความโปร่งใสผ่านทาง
เว็บไซต์, บอรด์ประชาสัมพันธ ์

ร้อยละของช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ที่
ใช้เผยแพร่ข้อมูล 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีระดับจิตส านึก
ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ และมีจติส านึก
ยึดมั่นหลักคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
 
 

ร้อยละของช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ที่
ใช้เผยแพร่ข้อมูล 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทราบถึงสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูล สามารถ
ร่วมตรวจสอบการด าเนิน 
งานของเทศบาลได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
2. ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่อง 
มือต้านทุจรติ 

2.1 น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการกล่อม 
เกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต 

1. โครงการนครตรังเมืองแห่ง
ความจงรักภักด ี

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ประชาชนตลอดจนหน่วย 
งานของรัฐและเอกชนได้น า
แนวทางตามพระราชด ารไิป
ใช้เป็นแบบอย่างในการ
ท างานและการด าเนินชีวิต 
 
 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 2. กิจกรรมการสร้างจติส านึก
และความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ร้อยละของจ านวนผู้
เข้ารับการอบรมที่
ผ่านการประเมิน
ความรู ้

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครตรัง 
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และตัวแทน
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ตรัง น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
ในการปฏิบัตริาชการและ
ด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 



 
 

- ๒๖ - 
- 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
 3. กิจกรรมการเผยแพร่องค์

ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสรมิการ
ด าเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

 

ร้อยละของจ านวนผู้
เข้ารับการอบรมที่
ผ่านการประเมิน
ความรู ้

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ปลูกจิตส านึกให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่
เทศบาลนครตรัง หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ตัวแทนชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง ในการยดึ
หลักคุณธรรมและต่อต้าน
การทุจริต 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

  4. โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

ร้อยละของสถาน 
ศึกษา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง สามารถบูรณา
การหลักสูตรการ 
จัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

สถานศึกษา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง สามารถ
สร้างช้ินงานเป็นนวัตกรรม 
จากการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้ง 
10 แห่ง 

ส านัก
การศึกษา 



 
 

- ๒๗ - 
- 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
3. เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ 
ทุจริต 

3.1 สร้างชุมชนเฝา้
ระวัง ต่อต้านทุจรติ    

1. โครงการเสริมสร้าง 
พลเมืองดีวิถีไทย 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในหน้าท่ีของพลเมือง
ดีวิถีประชาธิปไตย ตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าท่ีของตน
ด้วยความรบัผิดชอบต่อ
ตนเองต่อสังคมสอดคล้อง
กับหลักธรรม วัฒนธรรม
ประเพณี เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิเสรภีาพของผู้อื่น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

3.2 สร้างความตืน่ตัวใน
การแสดงออกต่อเหตุ 
การณ์ทางสังคมที่ผดิต่อ
จรยิธรรมทางสังคมและ/
หรือกฎหมาย และผลัก 
ดันใหเ้กิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) 
และทางกฎหมายบนพื้น 
ฐานของข้อเทจ็จริงและ
เหตุผล 

1. โครงการนักข่าวชุมชน ร้อยละของจ านวน
ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลู
ข่าวสารของเทศบาลอย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว และมี
โอกาสเข้ามามสี่วนร่วมใน
การร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมรับรู้ 
ร่วมตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

3.3 บรูณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง 

ร้อยละของกลุม่เป้า 
หมายตามสดัส่วนการ
ประชุมประชาคมฯ 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ประชาชนไดเ้ข้ามามสี่วน
ร่วมในการจดัท าแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 2. โครงการนครตรังประสานใจ
ร่วมคิดร่วมคุย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมประชุม
เวทีสาธารณะ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ประชาชนมีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา 

กองวิชาการ
และแผนงาน 



 
 

- ๒๘ - 
- 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
  3. โครงการแผนแม่บทชุมชน

พึ่งตนเอง 
ร้อยละของจ านวน
ชุมชนทั้งหมดทีเ่ข้า
ร่วมจัดท าแผนแม่บท
ชุมชนพึ่งตนเอง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ท าให้ข้อมูลจากชุมชนที่
ร่วมกันคิดสามารถบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลนครตรัง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าหมาย  1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
    2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนบั) 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1. วางมาตรการเสรมิ
ในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 
บนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบั
นโยบาย 

1. โครงการจัดท ารายงาน
ประจ าป ี

ร้อยละของกลุม่ 
เป้าหมายไดร้ับ
เอกสาร 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินงานของ
เทศบาล 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 2. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วข้องกับ
นโยบายผ่านทาง website , 
facebook 
 

ร้อยละของช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ท่ี
ใช้เผยแพร่ข้อมูล 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับนโยบาย
การบริหารงานของเทศบาล
นครตรัง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 3. กิจกรรมส่งเสรมิให้มีระบบ/
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างท่ี
โปร่งใสและเปดิเผยมีระบบ
ป้องกันการทุจริต 
 

ร้อยละของความพึง
พอใจเฉลี่ยของผู้เข้า 
ร่วมสังเกตการณ ์

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต และ
เกิดความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

กองคลัง 



 
 

- ๒๙ - 
- 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนบั) 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1.3 พัฒนาแนวปฏิบตัิ
ในการยอมรับนโยบาย 
ที่ผิดพลาดและแสดง
ความรบัผดิชอบต่อสังคม 
 
 

1. โครงการจัดอบรม/ประชุม/
สัมมนา/เสวนาย่อยประชาชน
พบผู้บริหาร 

ร้อยละของจ านวน
ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ผู้บริหารได้ช้ีแจงนโยบาย 
ประชาชนไดร้่วมแสดง
ความคิดเห็นปัญหาความ
ต้องการ  

กองสวัสดิการ
สังคม 

1.4 ก าหนดมาตรการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยง
และการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. กิจกรรม/โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

ร้อยละของหน่วยงาน
ของเทศบาลนครตรัง
มีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน  
มีการติดตาม ประเมิน 
รายงานผล และ
ปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ระบบการควบคุมภายใน 
มีความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

2. ส่งเสริมให้มีการ 
ศึกษา วิเคราะห์ 
ติดตามและตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบาย
ในองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น  

2.1 เผยแพร่องค์
ความรู้ในการด าเนิน
นโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูล
ข่าวสารให้บุคลากรของเทศบาล 
 
 
 

ร้อยละของจ านวน
ช่องทางที่สามารถ
เผยแพร่ข้อมลูได ้

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส 
มากยิ่งข้ึน 

กองวชิาการ
และแผนงาน 

 



 
 

- ๓๐ - 
- 

 

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าหมาย  1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

        2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

        3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 

1.3 เพิม่บทบาทของ
ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมในการเข้า
มามีส่วนร่วมกับระบบ
การป้องกันการทุจริต 

1. โครงการส่งเสรมิพัฒนา
ศักยภาพผู้น าองค์กรชุมชน
คณะกรรมการบรหิารชุมชน
และกลุม่ต่างๆ 

ร้อยละของผู้เขา้รบัการ
อบรมและทัศนศึกษาดู
งานมคีวามรูค้วามเข้าใจ 
บทบาทหนา้ที่ของตน 
เองและมคีวามพึงพอใจ
ในการเข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ผู้น าชุมชนตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีของตนเองใน
การเป็นแกนน าขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

1.4 พัฒนากลไกการ
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต 

1. โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการงานบริการ
ด้านต่างๆของเทศบาลนครตรัง 

เทศบาลนครตรังมี
รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการงานบริการ
ด้านต่างๆของ
เทศบาลนครตรัง 

1 เลม่ 1 เลม่ 1 เลม่ 1 เลม่ 1 เลม่ สามารถน าผลการส ารวจ
ความพึงพอใจในการรับ
การบริการ เพื่อน าไป
พัฒนาและปรับปรุงงาน
บริการดา้นต่างๆของ
เทศบาลนครตรัง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

2. สรา้งกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจรติ 
 

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ เช่น การท าตัวเป็นแบบ 
อย่างที่ดี การเป็นประธาน/ 
ที่ปรึกษา/คณะท างาน การเปดิ 
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วน เป็นต้น 

ร้อยละของจ านวน
การเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ผู้บริหารมีบทบาทในการ
ส่งเสริมป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริตในองค์กร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 



 
 

- ๓๑ - 
- 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
2.2 ก าหนดกลไกการ
ติดตามและประเมินผล
การน าข้อเสนอแนะ
ไปสู่การปฏิบตั ิ

1. กิจกรรมการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละของจ านวน
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการที่ได้รับการ
ด าเนินการติดตาม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

มีการขับเคลื่อนการด าเนิน 
งานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้บรรลุวตัถุประสงค ์

กองวิชาการ
และแผนงาน 

3. พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

3.2 พฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถ
ศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต  

1. กิจกรรมให้ความรู้
ประชาชนทางด้านกฎหมาย 

ร้อยละของจ านวน
วารสารเทศบาลนคร
ตรัง (นางฟ้าสาร)  
ที่มบีทความทาง
กฎหมายลงเผยแพร ่

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีโอกาสได้ศึกษา
เรียนรู้กฎหมายด้านต่างๆ
มากยิ่งข้ึน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 2. กิจกรรมการเผยแพร่
ประกาศจดัซื้อจัดจา้งผ่านทาง
เว็บไซตส์ านักงาน 

ร้อยละของจ านวน
ครั้งทีเ่ผยแพร่การ
จัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลนครตรัง 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลนครตรังครบ
ทุกครั้ง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

4. พัฒนารูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรม 
 

4.1 พัฒนาและ
ยกระดับรูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ           
เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

1. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ (website , 
facebook , line , บอร์ด
ประชาสมัพันธ์) 
 
 
 

ร้อยละของช่องทาง
การสื่อสารที่สามารถ 
เผยแพร่ข้อมลูได ้

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ประชาชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และเกดิจิตส านึกและมสี่วน
ร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต 

กองวิชาการ
และแผนงาน 



 
 

- ๓๒ - 
- 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
5. พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับ
การพัฒนาบุคลากรด้าน
งานป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตใหม้ี
ความเป็นมืออาชีพและ
เป็นไปตามมาตรฐาน 
สากล 
 

1. โครงการรวมพลังสรา้งนคร
ตรังสีขาว 

ร้อยละของผูเ้ข้า
อบรมผ่านเกณฑ ์
การประเมินความรู ้

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครตรัง 
มีจิตส านึก ค่านิยมและ
วัฒนธรรม เรื่อง ความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ มุ่งมั่น
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
พฤติกรรมและวิธีการ
ท างานท่ีสุจริต โปร่งใส 
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและตัวแทน
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ตรังมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต อันน าไปสู่การ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอยา่งยั่งยืน 
 
 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 
 



 
 

- ๓๓ - 
- 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมาย  1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

              2. คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่างๆ ให้มี
ความรวดเร็ว เข้าถึงได้
โดยง่าย 

1. กิจกรรมการจัดท า
หลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

การด าเนินงานจดั 
การข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์เทศบาลนครตรัง
มีขั้นตอน/กระบวน 
การ และแนวทางใน
การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

1 
มาตรฐาน 

1 
มาตรฐาน 

1 
มาตรฐาน 

1 
มาตรฐาน 

1 
มาตรฐาน 

การปฏิบัตติามข้อก าหนด 
ระเบียบ หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจดัการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ี
ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

1.2 การสร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้ 
วางใจต่อระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน 
 

1. กิจกรรมการจัดช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน 
- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทาง
ไปรษณีย ์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ร้อยละของจ านวน
ช่องทางที่ประชาชน
สามารถร้องเรียนได ้

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ต้อง 
การร้องเรียนมีตัวเลือก
หลายช่องทางและมีความ
สะดวกในการร้องเรียน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 2. กิจกรรมการจัดการและ
แจ้งผลข้อร้องเรยีน 

ระยะเวลาด าเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้อง 
เรียน/ร้องทุกข์และ
พิจารณาส่งเรื่องให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
แจ้งไปยังผู้ร้องเรียน 
 

ภายใน 
15 วัน
ท าการ 

ภายใน 
15 วัน
ท าการ 

ภายใน 
15 วัน
ท าการ 

ภายใน 
15 วัน
ท าการ 

ภายใน 
15 วัน
ท าการ 

การด าเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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