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ส่วนที่ 1 

บทน า 

************* 
1.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ   
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากสังคม
ภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรางานของราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - IT)พบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕–๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕–๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่ที่อันดับ 
๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Conversation Against Corruption - UNCAC)พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปรามปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มลดลง สาเหตุที่ท าให้การ
ทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทย
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศมีความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 



 
๔ 

  กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
   และผลประโยชน์ส่วนรวม  
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ 
   ทุจริตต่อสาธารณชน 
  กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐใน 
   ทุกระดบั 
  กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
   การทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้
   ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีมีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดย
   รัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
  กลยุทธ์ที่ 6 ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทาง 
   การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 2 การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)  
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน า 
   นโยบายไปปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน า 
   นโยบายไปปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ 
   โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน 
   ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
  กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 



 
๕ 

  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการ 
   ทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ 
   ต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention Against Corruption   
   C.C. 2003 – UNCAC 2003) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความ 
   รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ตรากฏหมายและการบังคับใช้กฏหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อ 
   พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower )   
   และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการค 
   ปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธาณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการ  
   กระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 
  กลยุทธ์ที่ 9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)  
   และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ได้
 ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษาและกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
   Index : CPI) ของประเทศไทย 
  กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือ
   ยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
   ของประเทศไทย 

 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐–
๒๕๖๔) เทศบาลต าบลเขาพระได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต าบลเขาพระ แผนงาน ที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคม 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานงบกลาง 
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3 แผนงานการพาณิชย์ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
6.2 แผนงานการศึกษา 
6.3 แผนงานสาธารณสุข 
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑.เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 ๒.เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์สาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่าย
บริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลเขาพระ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓.เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
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 ๔.เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล
ต าบลเขาพระ 
 ๕.เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลเขาพระ 

3.เป้าหมาย 
 ๑.ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลเขาพระ รวมถึงประชาชนมี
จิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจาก
การเกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
 ๒.เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 ๓.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลเขาพระ 
 ๔.กลไก มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเขาพระที่มีความ
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕.เทศบาลต าบลเขาพระมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

4.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑.ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลเขาพระรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti - Corruption)จากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒.เทศบาลต าบลเขาพระสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance)มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓.ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔.สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลเขาพระทั้งจากภายในและภายนอกที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕.เทศบาลต าบลเขาพระมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
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          ส่วนที่  2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

**************** 

1. ด้านกายภาพ 
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1.1 ลักษณะท่ีตั้ง    
      เทศบาลต าบลเขาพระ ตั้งอยู่เลขท่ี 199 หมู่ที่ 1 ต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอพิปูน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอพิปูน 4 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4015 
เป็นระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร และเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4224            พิปูน - ห้วยปริก ช่วง 
กม.ที ่ 23 – 24  

1.2 อาณาเขต 
      เทศบาลต าบลเขาพระ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเขาพระทั้งต าบล ตั้งแต่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 12 มีเนื้อที่

ประมาณ 171 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 106,875 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
   

ทิศเหนือ จด  ต าบลนบพิต า และต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้  จด  ต าบลพิปูน ต าบลยางค้อม และต าบลควนกลาง อ าเภอพิปูน จังหวัด 

     นครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันออก จด  ต าบลนาเหรง และต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันตก จด  ต าบลกะทูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
      ลักษณะภูมิประเทศของต าบลเขาพระ มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงภูเขาและเชิงภูเขาลาดชัน 

แบ่งเป็นสองส่วน คือ 
      1) ทางตอนเหนือ ทางตะวันออกและทางตะวันตก เป็นแนวเทือกเขานครศรีธรรมราชหรือเทือกเขา

หลวง มีลักษณะเป็นภูเขาลาดชัน สลับซับซ้อน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งต้นน้ า ล าห้วย 
ล าคลองต่าง ๆ หลายสาย ซึ่งส่วนหนึ่งไหลมาลงที่อ่างเก็บน้ าคลองดินแดงก่อนที่จะถูกระบายลงสู่คลองดินแดงและ
ลงสู่แมน่้ าตาปี ส่วนหนึ่งจะไหลรวมกันที่คลองระแนะและไหลลงสู่แม่น้ าตาปีต่อไป  

      2) ทางตอนกลางและตอนใต้ เป็นลักษณะที่ราบเชิงภูเขา และที่ราบสองฝั่งล าคลอง โดยเริ่มต้นตั้งแต่
ที่ราบเชิงภูเขารอบอ่างเก็บน้ าคลองดินแดงทางตอนกลางของต าบล สู่ทางตอนใต้เป็นที่ราบสองฝั่งคลองดินแดงและ
คลองระแนะจนถึงแนวเขตต าบลเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนและเป็นเหล่งเพาะปลูก  จ าแนกเป็นพ้ืนที่ตามสภาพ
ได้ดังนี ้

- ที่ราบสูง 50% 
- ที่ลาดชันและเชิงเขา 15% 
- ที่ราบ 30% 
- ที่ราบลุ่ม 5% 

1.4 ภูมิอากาศ  
      ต าบลเขาพระ มีลักษณะเป็นที่รอบล้อมด้วยภูเขา มีความผันผวนทางสภาพอากาศ มีทั้งคลื่น 

ลมร้อน และลมพายุ  อุณหภูมิต่ าสุด 22 - 24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 องศาเซลเซียส    
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 ด้านการเมือง 
      โครงสร้างของเทศบาลต าบลเขาพระ ประกอบด้วย สภาเทศบาลต าบลเขาพระ และคณะผู้บริหาร

เทศบาลต าบลเขาพระ 
      คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาพระ ประกอบด้วย นายชวลิต  สิทธิฤทธิ์ เป็นนายกเทศมนตรี   ซึ่งมา

จากการเลือกตั้งของประชาชน , รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน , ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน  

      สภาเทศบาลต าบลเขาพระ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง จ านวน 12 คน   แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง 
และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 13 หน่วยเลือกตั้ง  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ แบ่งตามเขต ได้ดังนี้ 

        

เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 
(1) นายสง่า  บ้าง (1) นายประสิทธิ์  ละม้าย 
(2) นายพรรัตน์  ราชมณี (2) นายโชคดี  ศรีเปารยะ 
(3) นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม (3) นายจ านงค์  หนูเพชร 
(4) นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวฒัน์ (4) นายธราธิป  หนูเพชร 
(5) นายจ ารูญ  ละม้าย (5) นายสถิตย์  สุคชเดช 
(6) นายสิทธิเดช  ละม้าย (6) นายเกียรติศักดิ์  จงจิต 

2.2 เขตการปกครอง 
      ต าบลเขาพระประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น จ านวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 

-  หมู่ที่ 1  : บ้านหน้าเขา       
นายประภาส  คีรีทอง  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน       

 -  หมู่ที่ 2  : บ้านหนองบัว   
   นายสุธี  ละม้าย    เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
 -  หมู่ที่ 3  : บ้านทุ่งร่อน 
   นายสหัส  ศรีเปารยะ   เป็น ผู้ใหญ่บ้าน   
 -  หมู่ที่ 4  : บ้านเหนือคลองระแนะ       
   นายบุญราย  ชิตร    เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
 -  หมู่ที่ 5  : บ้านห้วยโก 
   นายมโน  ศรีเปารยะ   เป็น ผู้ใหญ่บ้าน        
 -  หมู่ที่ 6  : บ้านปากระแนะ  
        นายทนงศักดิ์  วุฒิพงศ์   เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน 

-  หมู่ที่ 7  :  บ้านในไร ่
  นางชอุ่ม  จินตุลา   เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน 

 -  หมู่ที่ 8  :  บ้านใสเขือ 
   นางพัชรี  เมธารินทร์   เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน 
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 -  หมู่ที่ 9  :  บ้านห้วยใหม่ 
   นายวินัย  สมทรัพย์   เป็น  ผูใ้หญ่บ้าน 
 -  หมู่ที่ 10  : บ้านห้วยท้อน 
   นายธีระศักดิ์  หนูเพชร   เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน 
 -   หมู่ที่ 11 : บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (ห้วยตรีด) 
   นายสุพล  คเชนทร์   เป็น ก านันต าบลเขาพระ 
 -   หมู่ที่ 12 : บ้านปลายร่อน 
   นายด ารงรัตน์  จันทวงศ์  เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน   

2.2.1 จ านวนชุมชน และรายชื่อประธานคณะกรรมการชุมชน 
           ในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ มีการจัดตั้งชุมชน จ านวน 37 ชุมชน ดังนี้ 

   1. ชุมชนสันติสุข  
นายไพโรจน์  ขวดทอง   ประธานคณะกรรมการ 

2. ชุมชนบ้านหน้าเขา    
    นายจิตเทพย์  ยับ  ประธานคณะกรรมการ 
   3. ชุมชนโคกทราย   
    นายมานิต  ลู่   ประธานคณะกรรมการ 
   4. ชุมชนบ้านบ่อน้ าร้อน    
    นายลาภ  หนูเพชร  ประธานคณะกรรมการ 
   5. ชุมชนบ้านหนองบัว 
    นายเลี่ยม  ละม้าย  ประธานคณะกรรมการ 
   6. ชุมชนบ้านบัวขาว 
    นายสายัณห์  เพชรกรณ์  ประธานคณะกรรมการ 
   7. ชุมชนคนรักพ่อหลวง 1  
    นายเฉลียว  ปรีชา  ประธานคณะกรรมการ 
   8. ชุมชนคนรักพ่อหลวง 2 
    นายอารีย์ บ ารุงศรี  ประธานคณะกรรมการ 
   9. ชุมชนบ้านเหนือคลองโสน   
    นายบุญฤทธิ์  ยับ   ประธานคณะกรรมการ 
   10. ชุมชนบ้านห้วยคุณ   

นายประพิน  สุขเกิด  ประธานคณะกรรมการ 
11. ชุมชนบ้านห้วยโก  

    นายจ าลอง  สมทรัพย์  ประธานคณะกรรมการ 
   12. ชุมชนบ้านหนองไทร   

นายสราวุธ  จอง   ประธานคณะกรรมการ 
   13. ชุมชนบ้านปากระแนะ  
    นายนัฐพล  มัชฌิมวงศ์  ประธานคณะกรรมการ 
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14. ชุมชนบ้านหนองหัวควาย  
    นายยงยุทธ  ชูเสือหิง  ประธานคณะกรรมการ 
   15. ชุมชนนาตลิ่งซองเหนือ  
    นายสมพร  วงศ์พิพันธ์  ประธานคณะกรรมการ 
   16. ชุมชนนาตลิ่งซองใต้  
    นายประเสริฐ  จิตจ า  ประธานคณะกรรมการ 

17. ชุมชนบ้านห้วยปน 
    นายบุญช่วย  ชูโลก  ประธานคณะกรรมการ 

18. ชุมชนบ้านในไร่ 
    นายสมควร  ภัทรศักดิ์สกุล ประธานคณะกรรมการ 
   19. ชุมชนบ้านใสเขือ   
    นายทวีศักดิ์  จันทร์ชุม  ประธานคณะกรรมการ 

20. ชุมชนบ้านห้วยใหม ่
   นายณรงค์  คงศักดิ์  ประธานคณะกรรมการ 

21. ชุมชนบ้านห้วยหมาก 
   นายสินชัย  องอาจ  ประธานคณะกรรมการ 

22. ชุมชนบ้านห้วยตอ   
   นายนุจา   นัสฐาน  ประธานคณะกรรมการ 
  23. ชุมชนบ้านห้วยแห้ง 
   นายสมโชค  สุขเกิด  ประธานคณะกรรมการ 

24. ชุมชนบ้านห้วยโกเหนือ  
   นายหนูเจือน  ปรีชา  ประธานคณะกรรมการ 
  25. ชุมชนบ้านห้วยต้นเรียน 
   นายเชาวลิตร  บรรจาย  ประธานคณะกรรมการ 

26. ชุมชนบ้านห้วยท้อน 
   นายสุธรรม  เพชรประพันธ์ ประธานคณะกรรมการ 

27. ชุมชนเหนือคลอง 
   นายบุญประสม  ริยาพันธ์  ประธานคณะกรรมการ 

28. ชุมชนพอเพียง 
   นายสมศักดิ์  อิ่มใจ  ประธานคณะกรรมการ 

29. ชุมชนอยู่ดีกินดี 
   นายสมชัย  จิตจ า  ประธานคณะกรรมการ 

30. ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 
   นายสมชาติ  จรจรัส  ประธานคณะกรรมการ 

31. ชุมชนเพ่ือนช่วยเพื่อน 
   นายวิมานชัย  พลนิชัย  ประธานคณะกรรมการ 
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32. ชุมชนรว่มใจ 
   นายสุรินทร์  สิทธิฤทธิ์  ประธานคณะกรรมการ 

33. ชุมชนมิตรไมตรี 
   นายสุชาติ  ทองวิเศษ  ประธานคณะกรรมการ 

34. ชุมชนสามัคค ี  
นายวิลาศ  ประจ า  ประธานคณะกรรมการ 

   35. ชุมชนบ้านหูเขื่อน   
    นายสุริยา  ถวาย   ประธานคณะกรรมการ 

36. ชุมชนบ้านเขาโพธิ์ 
    นายประหยัด  ศรีเปารยะ  ประธานคณะกรรมการ 
   37. ชุมชนบ้านห้วยค่างนอน 

   นายนนทศักดิ์  พรัดเมือง  ประธานคณะกรรมการ 

3. ประชากร 

           ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรเป็นรายหมู่บ้าน แยกชาย-หญิง   

หมู่ที่ 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 282 338 620 
2 329 348 677 
3 241 260 501 
4 117 116 233 
5 247 206 453 
6 316 336 652 
7 429 425 854 
8 122 101 223 
9 292 279 571 

10 479 472 951 
11 783 790 1,573 
12 418 452 870 

รวม 4,055 4,123 8,178 
 (ข้อมูลประชากร ณ วันท่ี 31 เดอืน  มีนาคม  พ.ศ. 2560   ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลเขาพระ) 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 สถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
      เทศบาลต าบลเขาพระ มีสถานศึกษาและสถานที่ศึกษาเรียนรู้  ดังนี้ 
 (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร่อน และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 
 (2) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 แห่ง ซึ่งสอนระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหน้า

เขา, โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร, โรงเรียนบ้านปากระแนะ, และโรงเรียนวัดในไร่ 
 (3) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
 (4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   จ านวน 1 

แห่ง 
(5) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  12  แห่ง 
   - โรงงานเซรามิค             จ านวน    1  แห่ง 
   - ภูมิปัญญาชาวบ้าน            จ านวน    2  แห่ง 

 4.2 ด้านกีฬา นันทนาการ/พักผ่อน 
  (1) สนามกีฬา         จ านวน 4  แห่ง 
  (2) สวนสาธารณะ    จ านวน 3  แห่ง 
  (3) ที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   - บ่อน้ าร้อนธรรมชาติบ้านหนองบัว   
   - อ่างเก็บน้ าคลองดินแดง   
   - น้ าตกห้วยสูงใต้   

4.3 ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
      ในพ้ืนที่ต าบลเขาพระมีหน่วยให้บริการด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้ 

(1) หน่วยบริการชุมชน ต ารวจชุมชนประจ าต าบล จ านวน  1 แห่ง 
(2) ศูนย์ อปพร.     จ านวน  1 แห่ง 
(3) จุดตรวจสามแยกพรุเถี๊ยะ   จ านวน  1 แห่ง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 โครงสร้างพ้ืนฐาน  
       เส้นทางการคมนาคมการจราจรพื้นที่เทศบาลต าบลเขาพระ มีเส้นทางการคมนาคมที่สามารถติดต่อ
ได้ทั้งภายในจังหวัด และต่างจังหวัด 

(1) ทางรถยนต์ โดยมีเส้นทางที่ส าคัญ  คือ 
   - ทางหลวงแผ่นดิน สาย 4015 
   - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4224  พิปูน – ห้วยปริก 
  (2) ถนนในเขตเทศบาล มีถนนทั้งหมด 34 สาย แบ่งออกเป็นถนน 3 ประเภท  คือ 
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   - ถนนลาดยาง    จ านวน   7 สาย 
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน 34 สาย 
   - ถนนลูกรังและถนนหินคลุก  จ านวน 56 สาย 
  (3) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  มี จ านวน  10  แห่ง 

 5.2 การประปา   
     การให้บริการระบบประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระนั้น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลเขาพระ โดยอาศัยแหล่งน้ าดิบจากบ่อบาดาลในแต่ละหมู่บ้าน มีผู้ใช้น้ าประปา จ านวน 3,025 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยใช้น้ าประปาประมาณ 3,690 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
การให้บริการพบว่า ปัจจุบันยังให้บริการไม่ครบทุกหลังคาเรือน ในอนาคตมีโครงการที่จะขยายเขตการให้บริการให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

 5.3 ไฟฟ้า  
      การบริการไฟฟ้าในเขตเทศบาล ปัจจุบันพบว่า มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วทุกครัวเรือน นอกจากบ้านที่มี

การก่อสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเทศบาลจะต้องคอยดูแลการขยายเขตไฟฟ้าอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ เทศบาลยังต้อง
รับผิดชอบในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้กับประชาชนในเขตเทศบาล  

 5.4 การสื่อสาร  
               มีระบบการสื่อสารและการบริการด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
  - โทรศัพท์สาธารณะ ได้รับบริการจากบริษัทที โอ ที จ ากัด มหาชน 
  - ไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) ให้บริการในรูปแบบ PAY AT POST ซึ่งมีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข 
จ านวน 1 แห่ง 
  - หอกระจายข่าว และระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านจ านวน  12 แห่ง ซึ่งมีส่วนส าคัญในการ
ให้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน 

5.5 ด้านสาธารณสุข 
 (1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน   2 แห่ง                  

(2) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน   1 แห่ง 
(3) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน   จ านวน 12 แห่ง 
(4) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลในเขตพ้ืนที่ 

- แพทย์     จ านวน    1  คน 
 - พยาบาล    จ านวน    3  คน 
 - ทันตแพทย์/ผู้ช่วยฯ   จ านวน    2  คน 
 - เภสัชกร    จ านวน    1  คน 
 - นักวิชาการสาธารณสุข/ผู้ช่วยฯ  จ านวน    2  คน 
 - เจ้าพนักงานสาธารณสุข   จ านวน    3  คน 
 - อสม.     จ านวน 157  คน 
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5.6 ด้านการบริหารจัดการขยะ 
      เทศบาลต าบลเขาพระได้มีระบบการบริหารจัดการขยะ โดยได้มีการให้บริการจัดเก็บขยะภายในพ้ืนที่ 

แล้วน าไปก าจัดยังแหล่งก าจัดของหน่วยงานเอกชน   
- รถที่ใช้จัดเก็บขยะ    จ านวน  1   คัน 
- ปริมาณขยะท่ีเก็บขนได้ในแต่ละวัน จ านวน  2   ตัน 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
  โดยพิจารณาจากสภาพทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนเขตเทศบาลต าบลเขาพระ เป็น
ลักษณะเศรษฐกิจผสมผสาน โดยแบ่งตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดังนี้ 

6.1 อาชีพเกษตรกรรม     ประมาณร้อยละ    70 
                ลักษณะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ประชากรในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร  โดยมีพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 23,208 ไร่  แบ่งเป็นการท าสวนยางพารา 27,110.25 ไร่ , ไม้ผล 
1,963 ไร่ , ปาล์มน้ ามัน 639.75 ไร่ , นาข้าว 380.25 ไร่ และมีการเลี้ยงวัว/โคพันธุ์พ้ืนเมือง สุกร และไก่พันธุ์
พ้ืนเมือง เป็นต้น 

6.2 อาชีพรับจ้าง                 ประมาณร้อยละ  15 
          6.3 อาชีพท าธุรกิจ     ประมาณร้อยละ  8 

      (1) การอุตสาหกรรม 
 - โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน   2  แห่ง 
 - ซ่อมจักรยาน/จักรยานยนต์  จ านวน   4  แห่ง 
 - ซ่อมรถยนต์    จ านวน   2  แห่ง 

      (2) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
   - ตลาดนัด   จ านวน  4  แห่ง 
   - ร้านค้าทั่วไป   จ านวน 76 แห่ง 
   - โรงสีข้าว   จ านวน   1 แห่ง 
       (3) สถานประกอบการด้านบริการ 
   - สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตาม พรบ.สาธารณสุข จ านวน 15  แห่ง 
   - สถานบริการที่พัก/เช่า  จ านวน  10 แห่ง 
   - ปั้มน้ ามันแบบหัวจ่าย  จ านวน   3  แห่ง 
           6.4 อาชีพรับราชการ        ประมาณร้อยละ 2 
           6.5 อาชีพอ่ืน ๆ      เช่น รับจ้างทั่วไป  เป็นต้น  ประมาณร้อยละ 5 
  โดยส าหรับงานรับจ้างทั่วไปนั้น แรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการเกษตร  ซึ่งสามารถจ าแนกได้
ดังนี้ 
    - แรงงานจากภายนอก (ต่างถิ่น)  คิดเป็น  10% 
    - แรงงานจากบุคคลภายในพ้ืนที่  คิดเป็น  50% 
    - แรงงานรับจ้างที่ท าการเกษตรของตนเองแล้วหารายได้เสริม   คิดเป็น  40% 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ต้นน้ าล าธารหลายสายในพ้ืนที่ซึ่งเกิดจากเทือกเขาหลวงไหลผ่านหมู่บ้าน และไหลลงสู่อ่าง 

เก็บน้ าเขื่อนคลองดินแดงและล าคลอง เกือบทุกหมู่บ้านที่ติดกับเทือกเขาหลวงจะมีล าธารซึ่งน าน้ ามาใช้ประโยชน์
ในการจัดท าประปาภูเขามาใช้ในหมู่บ้าน  และห้วย หนอง คลอง บึง บริเวณที่ราบทุ่งนา และที่ราบสองข้างถนน
ทางหลวงก็จะมีหนองน้ าเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาและใช้น้ าเพ่ือการเกษตร 
 7.1 แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
  - คลองดินแดง ไหลผ่านหมู่ที่ 1 , 2 , 10 ต าบลเขาพระ 
  - แม่น้ าตาปี    ไหลผ่านหมู่ที่ 4 , 6 , 7 ต าบลเขาพระ 
 7.2 แหล่งน้ าสาธารณะ 
  - อ่างเก็บน้ าคลองดินแดง เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ประมาณ 5,000 ไร่ อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 
3 , 5 , 8 , 9 , 10 ต าบลเขาพระ 
  - หนองบัว เป็นหนองน้ า ตั้งอยู่ในหมู่มี่ 2 ต าบลเขาพระ 
  - ประปาภูเขา ประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง 

7.3 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
- ฝาย       2   แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น  ประมาณ         500   แห่ง 
- หนองน้ า      3   แห่ง 
- สระน้ า       3   แห่ง 
- ประปาภูเขา , ประปาหมู่บ้าน  13    แห่ง 
- อ่างเก็บน้ าคลองดินแดง (ขนาดความจุประมาณ 60 ล้าน ลบ.ม.)  1  แห่ง 

7.4 สภาพดิน 
       ต าบลเขาพระ แบ่งสภาพพ้ืนที่ออกเป็น 70% เป็นภูเขาสูงและเชิงเขา พ้ืนที่ราบเชิงเขาและที่ราบ ที่
ราบลุ่ม 30% เป็นพื้นที่ท าการเกษตร  
  (1) พ้ืนที่ภูเขาและเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย หน้าดินลึก การระบายน้ าได้ดี มีความ
อุดมสมบูรณ์ของดินมาก เหมาะแก่การปลูกยางพารา ไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
  (2) พ้ืนที่ราบ และที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว 
การระบายน้ าและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เหมาะแก่การท านาปลูกพืชไร่ ไม้ผล และปาล์มน้ ามัน 
 7.5 ด้านการปศุสัตว์  
                ในพื้นที่ต าบลเขาพระ มีการเลี้ยงวัว/โคพันธุ์พ้ืนเมือง เลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร และเลี้ยงแพะ 

8. ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 ศาสนา  

      ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลเขาพระนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีแหล่งศาสนสถาน ดังนี้ 
1) วัดทองท านุ (วัดหน้าเขา)   ตั้งอยู่หมู่ที่  1 ต าบลเขาพระ 
2) วัดบ้านในไร่               ตั้งอยู่หมู่ที่  7 ต าบลเขาพระ 
3) วัดห้วยโก               ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต าบลเขาพระ 
4) ที่พักสงฆ์ห้วยโกเหนือ       ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต าบลเขาพระ 
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 8.2 ประเพณี วัฒนธรรม  
      ต าบลเขาพระในภาพรวมเป็นถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากจะมีพิธีกรรมตาม

ประเพณีทางศาสนาแล้ว ยังมีประเพณีประจ าท้องถิ่น 
  - ประเพณีทางพุทธศาสนิกชน ประเพณีบวชนาค ประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 
ประเพณีตักบาตรในวันส าคัญทางพุทธศาสนา ประเพณีเข้าวัดรับศีล ฟังธรรมในระหว่างเข้าพรรษาและวันส าคัญ
ทางศาสนา 
  - ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่บนภูเขาพระ , ประเพณีวัน
สงกรานต์ , ประเพณีรดน้ าผู้สูงอายุ , ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ,  ประเพณีร ามโนราห์โรงครูสมโภชน์พ่อท่านตา
ปะขาว เป็นต้น 

8.3 โบราณสถาน และโบราญวัตถุ  
  (1) ภูเขาพระ  หมู่ที ่  1 ต าบลเขาพระ 

(2) พ่อท่านทอง  หมู่ที่   1 ต าบลเขาพระ 
(3) พ่อท่านตาปะขาว หมู่ที่   1 ต าบลเขาพระ 
(4) พ่อหลวงพลอย หมู่ที่ 10 ต าบลเขาพระ 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 ป่าไม้ และสัตว์ป่า  
      ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า  ในเทือกเขาหลวงตามแนว

รอยต่อของต าบลตั้งแต่ทิศตะวันออกถึงทิศเหนือและทิศใต้ ครอบคลุมหมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 10 , 
หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ต าบลเขาพระ   เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์มีพันธุ์พืช และสัตว์ป่าหายาก
หลายชนิด ประชาชนได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้มาก 

9.2 บ่อน้ าร้อนธรรมชาติบ้านหนองบัว  
      มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต าบลเขาพระ เป็นบ่อน้ าร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีการก่อสร้างเป็นที่

อาบน้ า และปรับปรุงบริเวณโดยรอบเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีประชาชนทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่มาอาบน้ า
ร้อนเพ่ือสุขภาพเป็นจ านวนมาก 

 
10. การท่องเที่ยว  

สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะเยี่ยมชมได้ เช่น  
1. ภูเขาพระ  ตั้งอยู่ท่ี หมู่ที่ 1 ต าบลเขาพระ  มีการก่อสร้างพระพุทธสิหิงค์ขนาด 

ใหญ่อยู่บนภูเขาและมีการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่ขึ้นทุกปี 
2. อ่างเก็บน้ าคลองดินแดง เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามน่าที่จะ 

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 
3. บ่อน้ าร้อนธรรมชาติบ้านหนองบัว เป็นบ่อน้ าร้อนธรรมชาติมีการพัฒนาเป็นแหล่ง 

พักผ่อน หย่อนใจ และอาบน้ าร้อนเพ่ือสุขภาพ 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียน 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักเรียน จ านวน 1 รุ่น 

จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
ฝึกอบรม 

เด็กนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักปลัด 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 
 

จัดกิจกรรมพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการท่ีดีและพลัง
ของแผ่นดิน อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน และ
ลูกจ้างตระหนักและมี
จิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการท่ีดีและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับ           
ประชาขน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลัด 

3 เผยแพร่ ปลูกฝัง  และส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดท าคู่มือประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน  

ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร 
สมาชิกและพนักงานเทศบาล 
มีความตระหนักรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกและ
พนักงานเทศบาล มีความ
ตระหนักรู้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่ง
ใส่ในการปฏิบัติงาน 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย 
และกฎหมายท่ีควรรู้ 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย และ
กฎหมายท่ีควรรู้ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในข้อ
กฏหมายท่ีเกี่ยวข้องและ
สามารถน าความรู้มาใช้ใน
การตรวจการด าเนินของ
ทางเทศบาล 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ
เทศบาล 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
บุคลากรของเทศบาล ปี
ละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรท่ี 
เข้าร่วมกิจกรรม 

บุคคลกรมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
โดยยึดหลักความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล
และสร้างความโปร่งใสในองค์กร 

โครงการส่งเสริม      
ธรรมาภิบาลและและ
สร้างความโปร่งใสใน
องค์กร อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
และลูกจ้าง ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและ
ลูกจ้าง มีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรรมาภิบาล
และการสร้างความโปร่งใส่
ในการด าเนินของ
หน่วยงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต่อต้านทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ติดตั้งเสียงตามสายหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้าน (ม.8) 

ติดตั้งเสียงตามสาย
จ านวน 1 แห่ง  
 

ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ี
ได้รับข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและมีส่วนร่วมใน
การตรวจการท างานของ
เทศบาล 

- 50,000 - - - ส านักปลัด 

2 ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (ม.
11) 

ติดตั้งเสียงตามสาย
จ านวน 1 แห่ง  
 

ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ี
ได้รับข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและมีส่วนร่วมใน
การตรวจการท างานของ
เทศบาล 

- - - - 50,000 ส านักปลัด 

3 จัดต้ังศูนย์กระจายข่าวของ
เทศบาล 

จัดต้ังศูนย์กระจายข่าว 
1 แห่ง 

ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ี
ได้รับข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการท่ัวถึงและมีส่วน
ร่วมในการตรวจการ
ท างานของเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

4 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ของ
หมู่บ้านในเขตต าบล 
เขาพระ 

จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ี
ได้รับข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้มากขึ้นและ
หลากหลายช่องทาง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

5 รณรงค์ต่อการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 

จัดท าแผ่นพับรณรงค์ให้
ความรู้การทุจริตให้
ครอบคลุมท้ังต าบล 
(ม.1-ม12) 

ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ี
ได้รับข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

ประชนชนมีความรู้ความ
เข้าใจและร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 



 ๒๔ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต่อต้านทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 จดัการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี
ต าบลเขาพระ 
 

จ านวนสมาชิกและ
นายกเทศมนตรีท่ีได้รับ
การเลือกตั้ง 
 

ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ีได้
ใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้งและต่อต้าน
การทุจริตการเลือกตั้งทุก
รูปแบบ 
 

- 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 

จัดโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 

จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ประชาชนมีโอกาสได้รับ
การบริการสาธารณะอย่าง
ท่ัวถึง โปร่งใส่ เท่าเทียม
และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เทศบาลกับประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ 
 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นท่ี
ต าบลเขาพระ 
 

จัดฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพให้กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ในพื้นท่ีต าบล             
เขาพระ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันการทุจรติตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 ส านักปลัด 

2 โครงการอบรม/ประชุมชี้แจงการ
ด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชนและระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

จัดอบรม/ประชุมชี้แจง
การด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันการทุจรติตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (communit) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพ
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน 

จัดโครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพผู้ประสาน
พลังแผ่นดิน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการ
รวมพลังแผ่นดินต่อต้าน
การทุจริต 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๗ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (communit) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการเสวนาประชาคมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

จัดโครงการเสวนา
ประชาคมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและส่วน
ราชการ ในการแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะ 
ปัญหาความต้องการ และ 
เพื่อความโปรงใสในการ
ด าเนินงาน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 “สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 การติดตามปละประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

การประชุมเพ่ือติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีละ
2 ครั้ง 
 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนได้รับทราบผล
การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ส านักปลัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๙ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของเทศบาล 
 

จ านวนกิจกรรมท่ี
ประชาสัมพันธ์ 
 

ร้อยละ 80 ของกิจกรรมท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณตามโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณตามโครงการ/
กิจกรรมและรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 ส านักปลัด 

2 การจัดท าคู่มือประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ                                                                                                                                                                        

มีการจัดท าคู่มือขั้นตอน
การด าเนินงาน 
 

ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจในการรับบริการ 

ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ
ตรวจสอบการให้บริการ
ประชาชน เป็ น ไปตาม
ขั้นตอนวิธีการระยะเวลา
แ ล้ ว เ ส ร็ จ ต า ม คู่ มื อ
ประชาชนอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 
 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ส านักปลัด 
 

3 ก าหนดมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง   

มีการจัดท าประกาศ ร้ อยละ  80 ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการให้บริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
แ ล ะ พ นั ก ง า น จ้ า ง  มี
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ไม่ใชง้บ 
ประมาณ 

ไม่ใชง้บ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใชง้บ 
ประมาณ 

ไม่ใชง้บ 
ประมาณ 

ส านักปลัด 
 

 
 
 



 ๓๐ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนนิงาน ตัวชี้วดั ผลลัพธ ์
แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ อาทิเช่น 
กรรมการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
กรรมการตรวจรับงานจ้าง การ
การในการงานโครงการ/กิ
จรรมการของเทศบาล 

ตัวแทนประชาชนทุก
ภาคส่วนและทุกหมู่บ้าน 
 

ร้อยละ 80 ของโครงการ/
กิจกรรมท่ีมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การท างานและตรวจสอบ
การท างานให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส่  
 
 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนนิงาน ตัวชี้วดั ผลลัพธ ์
แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมตรวจสอบภายใน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การตรวจสอบด้าน
การเงิน บัญชี และด้าน
การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด ปีละ 1 ครั้ง 

การตรวจสอบด้านการเงิน 
บัญชี และด้านการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 

มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ด้ า น
การเงิน บัญชี และด้าน
การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ส านักปลัด 

2 การวางจัดวางระบบควบคุม
ภายใน ทต.เขาพระ 

จัดท ารายงาน
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ ตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 

ส่วนราชการประเมินควบคุม
ความเสี่ยงของแต่ละกอง 

มีการควบคุมภายในแต่ละ
กอง 1 ครั้ง/ปี 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ส านักปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๒ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนนิงาน ตัวชี้วดั ผลลัพธ ์
แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 การตรวจสอบการเงิน บัญชี  
การพัสดุ และการใช้ง่าย
งบประมาณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  

การตรวจสอบการเงิน 
บัญชี  การพัสดุ และ
การใช้ง่ายงบประมาณ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณอย่างน้อยปี
ละครั้ง 

การตรวจสอบการปฏบัติงาน
ของเทศบาล 
 
 

มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ตรวจสอบด้ านการเงิ น 
บัญชี การพัสดุ และการใช้
งบประมาณของเทศบาล 
เพื่อป้องกันและยับยั้งการ
ทุจริต 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใชง้บ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนนิงาน ตัวชี้วดั ผลลัพธ ์
แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 จัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์  
ต.เขาพระ 

จ านวนศูนย์
คอมพิวเตอร์ 1 แห่ง 

ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ี
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล 

ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
และมี ส่ ว น ร่ ว ม ในก า ร
ตรวจการการท างานของ
เทศบาลให้มีความโปร่งใส 

- - - - 1,000,000 ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนนิงาน ตัวชี้วดั ผลลัพธ ์
แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหมู่บ้าน 
 หมู่ท่ี 11 

อาคารข้อมูลข่าวสาร 
จ านวน 1 แห่ง 

ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ี
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและมีส่วนร่วมใน
การตรวจการด าเนินงาน
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมภิบาล 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนนิงาน ตัวชี้วดั ผลลัพธ ์
แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข่าว
การจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วย
ราชการ 
 

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลพิปูน 
 

สนับสนุนงบประมาณศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลพิ
ปูน 
 

ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
การสอบราคา การ
ประกวดราคา การ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้สา
ธารณชัยมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบความโปร่งใส่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนนิงาน ตัวชี้วดั ผลลัพธ ์
แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต โดย
จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็น รับ
แจ้งเบาะแส รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ หรือรับแจ้งเหตุทุจริต
บนเว็ปไซต์ของเทศบาล 

จัดท าตู้รับฟังความ
คิดเห็น รับแจ้งเบาะแส 
รับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ หรือรับแจ้งเหตุ
ทุจริตบนเว็ปไซต์ของ
เทศบาล 

จ านวนเรื่องท่ีรับร้องเรียนร้อง
ทุกข์ 

ประชาชนสามารถแจ้ง
ข้อมลูร้องเรียนร้องทกุข์ 
แจ้งเบาะแสการทจุริต
หลากหลายช่องทาง 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
๓๗ 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๘ 

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2560 – 2564)  

 

....................................................................  

  ตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 
0023.4/ว 2124 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง เจตจ านงของผู้บริหารหน่วยงาน การวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์การทุจริตในภาพรวมของ
หน่วยงาน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น 
 

  บัดนี้ เทศบาลต าบลเขาพระ ได้จัดท าแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  เสร็จเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       

    ประกาศ ณ  วันที่  4  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 

                                                                  ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
       (นายชวลิต  สิทธิฤทธิ์) 
            นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ 

 
 

 


