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ส่วนที่ 1
1.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลาดับ ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก
ถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตาม
สื่อและรางานของราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิง
ลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่ง
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทั่ ว โลกที่ จั ด โดยองค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ
(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 ได้ลาดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มปี ัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Conversation Against Corruption - UNCAC)พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปรามปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้มลดลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)หรืออีกนัยหนึ่งก็
คือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนไทยบางส่วนมองว่าการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี
พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศมีความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index - CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ได้กาหนดกลยุทธ์ ดังนี้

๓

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ได้กาหนดกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการ
ต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีทีมีสัดส่วนเหมาะสม
กับการแก้ปัญหา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาค
ประชาชนโดยให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
กลยุทธ์ที่ 6 ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานง
ทางการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ได้กาหนดกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนพื้นฐาน
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle
feedback)
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการ
นานโยบายไปปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ได้กาหนดกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการ
นานโยบายไปปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ

๔

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกัน
การทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการ ต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention Against
Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ได้กาหนดกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทัน
ต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
(Whistleblower ) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของ
การกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index CPI) ได้ กาหนดกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษาและกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
ดังนั้ นเพื่อให้ การดาเนิน การขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) เทศบาลตาบลเขาพระได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่ งใส สร้ างค่า นิ ย ม วัฒ นธรรมสุ จ ริ ตให้ เ กิดขึ้นอย่ างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติก ารป้องกั น

๕

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงาน
ให้ เป็ น ไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง ซึ่ง
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลเขาพระ แผนงาน ที่กาหนดไว้ 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.วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑.เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

๖

๒.เพื่อทาให้การดาเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการปฏิบัติมากขึ้น
3.เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
เทศบาลตาบลเขาพระ
4.เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลเขาพระ

3.ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่าหน่วยงาน องค์กรใด เป็นผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินโครงการแต่ละโครงการ จะเป็นการง่ายต่อการบริหารโครงการ
2. แผนการดาเนินงานจะทาให้เกิดการติดตามประเมินผล ซึ่งทาให้รู้ว่าแต่ละโครงการที่ได้
นาไปปฏิบัติมีความสาเร็จมากน้อยเพียงใด
3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการจัดทาโครงการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที
เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกับหน่วยงานที่ควบคุมจะประสานงานกันตลอด
4. แผนการดาเนินงานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ
5. ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นั้น ๆ ได้ทราบว่าในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้ามาดาเนินโครงการใดบ้างในหมู่บ้านพื้นที่ของตน
6. การประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการสามารถชี้วัดถึงความสาเร็จ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดาเนินงานครั้งต่อไป

๗

ส่วนที่ ๒
รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประจาปี พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเขาพระ
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

1

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักเรียน

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักเรียน จานวน 1 รุ่น

35,000

ร.ร.วั ด หน้ า เขา, สานักปลัด
ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ

2

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

5,000

ทต.เขาพระ

สานักปลัด

3

เผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน
จัดทาคู่มือประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน

ไม่ใช้งบ

ทต.เขาพระ

สานักปลัด

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9

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

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

1

โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาล

จัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรของ
เทศบาลc จานวน 60 คน

100,000

ทต.เขาพระ

สานักปลัด

2

โครงการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและสร้างความ
โปร่งใสในองค์กร

จัดอบรมความรู้ความเข้าใจหลัก
ธรรรมาภิบาลและการสร้างความโปร่ง
ใส่ในการดาเนินของหน่วยงาน

20,000

ทต.เขาพระ

สานักปลัด

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

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

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

รณรงค์ต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ

จัดทาแผนพับรณรงค์ให้ความรู้การทุจริต
ให้ครอบคลุมทั้งตาบล (ม.1-12)

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.เขาพระ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัด

11

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

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

งบประมาณ
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.เขาพระ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัด

12

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

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

1

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ตาบลเขา
พระ

จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ตาบล
เขาพระ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

35,000

ทต.เขาพระ

สานักปลัด

2

โครงการอบรม/ประชุมชี้แจงการ
ดาเนินการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน
และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จัดอบรม/ประชุมชี้แจงการ
ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

10,000

ทต.เขาพระ

สานักปลัด

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (communit) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล
6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการเสวนาประชาคม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จัดโครงการเสวนาประชาคมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณ
15,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.เขาพระ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

การติดตามปละ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

การประชุมเพื่อติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีละ2
ครั้ง

งบประมาณ
ไม่ใช้งบ

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.เขาพระ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

1

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของเทศบาล

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล
ที่ได้ดาเนินการในรูปแบบต่างๆ

100,000

ทต.เขาพระ สานักปลัด

2

การจัดทาคู่มือประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ
กาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง

จัดทาคู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ให้บริการประชาชน

ไม่ใช้งบ

ทต.เขาพระ สานักปลัด

มีการจัดทาประกาศกาหนด
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ไม่ใช้งบ

ทต.เขาพระ สานักปลัด

3
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล
6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ดาเนินงานต่าง ๆ อาทิเช่นกรรมการจัดซื้อ-จัด
จ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง การการในการ
งานโครงการ/กิจรรมการของเทศบาล

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
แต่งตั้งตัวแทน
ประชาชนทุกภาค
ส่วนและทุกหมู่บ้าน

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ไม่ใช้งบ

ทต.เขาพระ

สานักปลัด

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
การวางจัดวางระบบควบคุม
ภายใน ทต.เขาพระ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

ส่วนราชการประเมินควบคุมความ ไม่ใช้งบ
เสี่ยงของแต่ละกอง

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.เขาพระ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
การตรวจสอบการเงิน บัญชี
การพัสดุ และการใช้ง่าย
งบประมาณ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

มีการตรวจสอบการเงิน บัญชี การ ไม่ใช้งบ
พัสดุ และการใช้ง่ายงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณอย่างน้อยปีละครั้ง

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ

ทต.เขาพระ

สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

สนับสนุนงบประมาณ ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอาเภอ

25,000

ทต.พิปูน

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต โดยจัดทาตู้รับฟัง
ความคิดเห็น รับแจ้งเบาะแส รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ หรือรับแจ้งเหตุ
ทุจริตบนเว็ปไซต์ของเทศบาล

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็น รับ ไม่ใช้งบ
แจ้งเบาะแส รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ หรือรับแจ้งเหตุ
ทุจริตบนเว็ปไซต์ของเทศบาล

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ

ทต.เขาพระ สานักปลัด
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ภาคผนวก
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ประกาศเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
....................................................................

ตามหนั ง สื อ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นศ
0023.4/ว 2124 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 –
2564) และแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
นโยบายที่เกี่ย วข้อง เจตจ านงของผู้บริ หารหน่ วยงาน การวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์การทุจริตในภาพรวมของ
หน่วยงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลเขาพระ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 เสร็ จ เรี ย บร้ อ ย จึ ง ขอประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนได้ ท ราบโดยทั่ ว กั น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
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