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ส่วนที่  1 
 

 

1.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับ  ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก
ถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตาม
สื่อและรางานของราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิง
ลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International - IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕–๒๕๕๘ อยู่ที่ 
๓๕–๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่ที่อันดับ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศ
ไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Conversation Against Corruption - UNCAC)พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปรามปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้มลดลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)หรืออีกนัยหนึ่งก็
คือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนไทยบางส่วนมองว่าการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศมีความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
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  กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
   ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
   การทุจริตต่อสาธารณชน 
  กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
   เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการ
   ต่อต้านการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
   ทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีมีสัดส่วนเหมาะสม 
   กับการแก้ปัญหา 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาค 
   ประชาชนโดยให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
  กลยุทธ์ที่ 6 ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านง
   ทางการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนพ้ืนฐานธรรมา    
   ภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 2 การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle  
   feedback)  
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการ 
   น านโยบายไปปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง 
   นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการ 
   น านโยบายไปปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง 
   นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคณุธรรมและ 
   ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 



 
 

 ๕ 

   ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :  
   CPI) ของประเทศไทย 
  กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกัน
   การทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า 
   ด้วยการ 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 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและ 
   หนี้สิน 
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มี
   ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ตรากฏหมายและการบังคับใช้กฏหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทัน
   ต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส   
   (Whistleblower ) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน  
   กระบวนการคปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธาณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของ
   การกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 
  กลยุทธ์ที่ 9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส   
   (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
   CPI) ได ้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษาและกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  
   Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
  กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
   ทุจริตเพ่ือยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
   CPI) ของประเทศไทย 
 

 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) เทศบาลต าบลเขาพระได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน



 
 

 ๖ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   และเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง ซึ่ง
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต 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.เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 



 
 

 ๗ 

 ๒.เพ่ือท าให้การด าเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการปฏิบัติมากข้ึน 
 3.เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
เทศบาลต าบลเขาพระ 
 4.เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลเขาพระ 
 

3.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
                    1.  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่าหน่วยงาน  องค์กรใด  เป็นผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินโครงการแต่ละโครงการ  จะเป็นการง่ายต่อการบริหารโครงการ 
                    2.  แผนการด าเนินงานจะท าให้เกิดการติดตามประเมินผล ซึ่งท าให้รู้ว่าแต่ละโครงการที่ได้
น าไปปฏิบัติมีความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
                    3.  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในช่วงการจัดท าโครงการต่าง ๆ  ได้อย่างทันท่วงที  
เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกับหน่วยงานที่ควบคุมจะประสานงานกันตลอด 
                    4.  แผนการด าเนินงานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ 
                    5.  ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่นั้น ๆ  ได้ทราบว่าในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จะเข้ามาด าเนินโครงการใดบ้างในหมู่บ้านพ้ืนที่ของตน 
                    6.  การประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการสามารถชี้วัดถึงความส าเร็จ  
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๘ 

ส่วนที่ ๒ 
 

 

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปีงบประจ าปี พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ๙ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักเรียน 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักเรียน จ านวน 1 รุ่น 

35,000 ร.ร.วัดหน้าเขา , 
ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ 

ส านักปลัด 

            

2 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
 

จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการท่ีดีและพลัง
ของแผ่นดิน  

5,000 ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

3 เผยแพร่ ปลูกฝัง  และส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดท าคู่มือประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน 

ไม่ใช้งบ ทต.เขาพระ ส านักปลัด 
            

 
 
 
 

 



 
 

 ๑๐ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย และ
กฎหมายท่ีควรรู้ 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย และ
กฎหมายท่ีควรรู้  

100,000 ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๑๑ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรม
บุคลากรของเทศบาล 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลc จ านวน 60 คน 

100,000 ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

2 โครงการส่งเสริม                
ธรรมาภิบาลและสร้าง
ความโปร่งใสในองค์กร 

จัดอบรมความรู้ความเข้าใจ
หลัก     ธรรรมาภิบาลและการ
สร้างความโปร่งใส่ในการ
ด าเนินของหน่วยงาน 

10,000 ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๑๒ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รณรงค์ต่อการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 

จัดท าแผนพับรณรงค์ให้ความรู้การทุจริต
ให้ครอบคลุมท้ังต าบล (ม.1-12) 

10,000 ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๑๓ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
 

จัดโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

100,000 ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๑๔ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพให้กลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ ใน
พื้นท่ีต าบลเขาพระ 
 

จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
พื้นท่ีต าบล             เขา
พระ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

100,000 ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

2 โครงการอบรม/ประชุมชี้แจง
การด าเนินการตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชนและ
ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดอบรม/ประชุมชี้แจง
การด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

100,000 ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๑๕ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพผู้ประสาน
พลังแผ่นดิน 

สร้างการมีส่วนร่วมในการ
รวมพลังแผ่นดินต่อต้าน
การทุจริต 
 

30,000 ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ๑๖ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเสวนา
ประชาคมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดโครงการเสวนาประชาคม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

15,000 ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๑๗ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การติดตามปละ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

การประชุมเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีละ2 ครั้ง 
 

ไม่ใช้งบ ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ๑๘ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาล 
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาลท่ีได้ด าเนินการใน
รูปแบบต่างๆ 

100,000 ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

2 การจัดท าคู่มือประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ                                                                                                                                                                        

จัดท าคู่มือขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้บริการ
ประชาชน 

ไม่ใช้งบ ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

3 ก าหนดมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของ
พนักงาน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง   

มีการจัดท าประกาศก าหนด
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมของพนักงาน 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
และเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัว
กัน  

ไม่ใช้งบ ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

 
 
 
 



 
 

 ๑๙ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานต่าง 
ๆ อาทิเช่นกรรมการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
กรรมการตรวจรับงานจ้าง การการใน
การงานโครงการ/กิจรรมการของ
เทศบาล 

แต่งตั้งตัวแทน
ประชาชนทุกภาค
ส่วนและทุก
หมู่บ้าน 
 

ไม่ใช้งบ ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๒๐ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การวางจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน ทต.เขา
พระ 

ส่วนราชการประเมิน
ควบคุมความเสี่ยงของแต่
ละกอง 

ไม่ใช้งบ ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ๒๑ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การตรวจสอบการเงิน 
บัญชี  การพัสดุ และการ
ใช้ง่ายงบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ 

มีการตรวจสอบการเงิน 
บัญชี  การพัสดุ และการใช้
ง่ายงบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณอย่างน้อยปีละ
ครั้ง 

ไม่ใช้งบ ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๒๒ 

 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
รวมข่าวการจัดซ้ือจัดจ้าง
ขอหน่วยราชการ 
 

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบล 
พิปูน 
 

20,000 ทต.พิปูน ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๒๓ 

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

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริต 
โดยจัดท าตู้รับฟังความคิดเห็น 
รับแจ้งเบาะแส รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ หรือรับแจ้ง
เหตุทุจริตบนเว็ปไซต์ของ
เทศบาล 

จัดท าตู้รับฟังความ
คิดเห็น รับแจ้งเบาะแส 
รับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ หรือรับแจ้งเหตุ
ทุจริตบนเว็ปไซต์ของ
เทศบาล 

ไม่ใช้งบ ทต.เขาพระ ส านักปลัด 

            

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 ๒๔ 

 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ๒๕ 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

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

  ตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ 
นศ 0023.4/ว 2124 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายที่เกี่ยวข้อง เจตจ านงของผู้บริหาร
หน่วยงาน การวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์การทุจริตในภาพรวมของหน่วยงาน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น 
 

  บัดนี้ เทศบาลต าบลเขาพระ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เสร็จเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       

    ประกาศ ณ  วันที่  ๔  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 

                                                                 ชวลติ  สิทธิฤทธิ์ 
      (นายชวลิต  สิทธิฤทธิ์) 
            นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ 
 

 

 

 


