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สภาพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก 

1.  ด้านกายภาพ 

 1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

 ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก  ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 14 ต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอแม่
จัน  จังหวัดเชียงราย 57110 อยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอแม่จัน  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ  แม่จัน ประมาณ 21 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 106.76 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 66,725 ไร่  

 ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลโยนก  อ าเภอเชียงแสน  และต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน 
 ทิศใต ้  ติดกับ ต าบลแม่ข้าวต้ม  อ าเภอเมืองเชียงราย 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลปงน้อย  และต าบลหนองป่าก่อ  อ าเภอดอยหลวง 
 ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลจันจว้า  และต าบลท่าข้าวเปลือก  อ าเภอแม่จัน 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

     ต าบลท่าข้าวเปลือก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและที่ราบต่ า  พื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์  ขนาด  1,500  ไร่  
และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร จ านวน 4 สาย เหมาะส าหรับสร้างเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่  มีพื้นที่ราบต่ าบางส่วน ซึ่งเป็นที่
ท าการเกษตร ประมาณ 18,581 ไร่ หรือประมาณ 29,729 ตารางกิโลเมตร  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ฤดูร้อน  ระหว่างเดอืนมีนาคมถึงเดือน มิถุนายน  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน   ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม  อุณหภูมเิฉลี่ยประมาณ  28 องศาเซลเซียส 
 ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนพฤศจกิายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิสงูสุดประมาณ  42 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ  8  องศาเซลเซียส 

1.4  ลักษณะของดิน 

   ลักษณะของดินในพื้นที่ต าบลท่าข้าวเปลอืกเป็นดินรว่นดินเหนียวพื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

 มีพื้นที่ราบลุม่ต่ ามีแหล่งต้นน้ าล าธาร จ านวน 4 สาย ได้แก่ แม่น้ ากก แม่น้ าแพง  แม่น้ าหลง แม่น้ าลัว  
   1.5.1  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  - หนองน้ า    20 แห่ง 
  - ล าเหมือง      7 แห่ง 
  - ล าห้วย    23 แห่ง 

  1.5.2 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 

  - อ่างเก็บน้ า       6 แห่ง 
  - บ่อน้ าตื้น          1,145 แห่ง 
  - บ่อบาดาล     10 แห่ง 
  - ประปาหมู่บ้าน     14 แห่ง 
 



1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม ้

 พื้นที่ต าบลท่าข้าวเปลือก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 106.76 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 66,725 
ไร่ มีพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  ขนาด 1,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.25 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ป่าไม้ของต าบลท่า
ข้าวเปลือก เป็นป่าชุมชน (Community Forest) ป่าชุมชนเป็นป่าธรรมชาติที่ชาวบ้านได้ช่วยกันป้องกันรักษาเอาไว้ส าหรับ
เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารและใช้ประโยชน์ท าการเกษตร 

2.  ด้านการเมืองการปกครอง 

      2.1  เขตการปกครอง 
   ต าบลท่าขา้วเปลือก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน  ไดแ้ก่ 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน ต าแหน่ง 

1 แม่ลัว นายสวิง     จนัทราพูน ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 1 

2 ท่าข้าวเปลอืก นายวิเชียร  ทา่ดีสม ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 2 

3 แมห่ะ นายถวิล     นาใจ ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 3 

4 แม่แพง นายกมุมาร  ชาวลีแ้สน ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 4 

5 แม่แพง นายพงษ์ศิริ  แก้วส ี ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 5 

6 แมล่าก นางสาวมาลัย  กับปะหะ ก านันต าบลท่าข้าวเปลือก 

7 ท่าข้าวเปลอืก นายสนัน่     ไชยนาค ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 7 

8 ทับกมุารทอง นายอดิศักดิ์  เดชวงศ์ษา ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 8 

9 ป่าไร ่ นายปรีชา    ธิน้อมธรรม ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 9 

10 ผ่านศึก นายด่วน     เต้าประจมิ ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 10 

11 ผาเรือ นายถวิล      เชิญแก้ว ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 11 

12 ผาแตก นายโยฮนั    เชอหมื ่ ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 12 

13 ศรียางชุม นายธนเดช   กาหะ ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 13 

14 เนินทอง นายเอกสทิธ์ิ  สายสุวรรณ ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ 14 

   

  

 

 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 



2.2  การเลือกต้ัง  

        การเลือกตัง้ผูบ้รหิารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก จะมผีูบ้รหิาร จ านวน  1 คน 
และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน รวม 13 แบง่เขตการเลือกตัง้ออกเปน็ 2 เขตเลอืกตัง้ ไดแ้ก่ 
        1.  เขตเลอืกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 7 หมูบ่้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านแมห่ะ , หมู่ที่ 4 บ้านแมแ่พง , 
หมูท่ี่ 5 บ้านแม่แพง , หมู่ที่ 9 บ้านปา่ไร่ , หมูท่ี่ 12 บ้านผาแตก , หมูท่ี่ 13 บ้านศรียางชุมและหมู่ที่ 14 บ้านเนนิทอง 
        2.  เขตเลอืกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 7 หมูบ่้าน ได้แกห่มูท่ี่ 1 บา้นแม่ลัว, หมูท่ี่ 2 บ้านท่า
ข้าวเปลือก หมูท่ี่ 6 บ้านแมล่าก , หมู่ที่ 7 บา้นทา่ข้าวเปลอืก , หมู่ที่ 8 บ้านทบักมุารทอง , หมูท่ี่ 10 บา้นผ่านศึก  และ
หมูท่ี่ 11 บ้านผาเรือ  
3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมลูเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
       มีประชากรทัง้สิ้น 8,186 คน แยกเปน็ชาย 4,042 คน หญงิ 4,144 คน  และมีความหนาแนน่เฉลีย่ 76 
คน/ตารางกโิลเมตร 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 แม่ลัว 274 315 345 660 

2 ท่าข้าวเปลอืก 111 121 129 250 

3 แมห่ะ 241 291 325 616 

4 แม่แพง 273 307 327 634 

5 แม่แพง 161 179 199 378 

6 แมล่าก 167 240 244 484 

7 ท่าข้าวเปลอืก 349 458 444 902 

8 ทับกมุารทอง 309 392 386 778 

9 ป่าไร ่ 235 284 265 549 

10 ผ่านศึก 302 359 384 743 

11 ผาเรือ 147 186 189 375 

12 ผาแตก 177 448 476 924 

13 ศรียางชุม 207 282 259 541 

14 เนินทอง 132 180 172 352 

 
ทีม่า : ขอ้มูลจากส านกับรหิารการทะเบยีนอ าเภอแมจ่นั ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2559 

ทีม่า : ขอ้มูลจากส านกับรหิารการทะเบยีนอ าเภอแมจ่นั ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2559 



 3.2  ช่วงอายแุละจ านวนประชากร 
  จ าแนกตามช่วงอายุและจ านวนประกร (เฉพาะผูม้ีสญัชาติไทย) 

ช่วงอาย ุ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 

อายุต่ ากว่า 18 ป ี 628 596 1,224 

อายุ 18 ปี - 60 ป ี 2,408 2,454 4,862 

อายุ 60 ปี ข้ึนไป 598 590 1,188 

รวม 3,634 3,640 7,274 

  ที่มา : ข้อมลูจากส านักบรหิารการทะเบียนอ าเภอแม่จนั ณ วันที่ 30 กันยายน 2559      

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง ไดแ้ก ่
   1) โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก     จ านวนนักเรียนประมาณ  98  คน 
   2) โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม   จ านวนนักเรียนประมาณ  68  คน 
   3) โรงเรียนบ้านแม่แพง      จ านวนนักเรียนประมาณ  59  คน 
   4) โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง    จ านวนนักเรียนประมาณ  64  คน 
   5) โรงเรียนบ้านทับกมุารทอง    จ านวนนักเรียนประมาณ  92  คน 
   6) โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2    จ านวนนักเรียนประมาณ  90  คน 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา 4 แห่ง ได้แก ่
   1) โรงเรียนบ้านแม่แพง (ขยายโอกาส)  จ านวนนักเรียนประมาณ  17  คน 
   2) โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง (ขยายโอกาส) จ านวนนักเรียนประมาณ  31  คน 
   3) โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 (ขยายโอกาส) จ านวนนักเรียนประมาณ  32  คน 
   4) โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา   จ านวนนักเรียนประมาณ  93  คน 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4 ศูนย์  
    1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมล่าก   จ านวนนักเรียนประมาณ  38  คน 
    2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าวเปลือก  จ านวนนักเรียนประมาณ  26  คน 
    3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทบักุมารทอง จ านวนนักเรียนประมาณ  33  คน 
    4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ่านศึก  จ านวนนักเรียนประมาณ  29  คน 

      -  ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลท่าข้าวเปลือก  1  แห่ง คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบลท่าข้าวเปลือก  
 4.2  สาธารณสขุ 

 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าข้าวเปลอืก  2 แห่ง 
 -  สถานพยาบาลเอกชน      1 แห่ง 
 -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน      14 แห่ง 

4.3  อาชญากรรม 
 -  



4.4  ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดเนื่องจากต าบลท่าข้าวเปลอืกเป็นพื้นทีท่ี่มเีส้นทางผ่านไปยังอ าเภอ 

ต่างๆ หลายเส้นทางท าให้เป็นพื้นทีเ่ฝ้าระวังและมีการตั้งจุดสกัดกั้นยาเสพติดภายในพื้นที่ 
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

 เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก  ได้ให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 

      -  เส้นทางสายหลักเช่ือมต่อภายนอก คือ ถนนลาดยาง จ านวน 4 สาย 
 1) ถนนลาดยางหมายเลข 1098 สายกิ่วพร้าว-ดอยหลวง 

 2) ถนนลาดยางหมายเลข 1209 สายบ้านเด่น – ท่าข้าวเปลือก 
 3) ถนนลาดยางหมายเลข ชร.4004 สายท่าข้าวเปลือก – ดอยจัน 
 4) ถนนลาดยางหมายเลข ชร.1063 สายท่าข้าวเปลือก – เชียงราย 
-  เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง 
-  ใช้สัญจรได้อย่างสะดวกได้ตลอดทั้งป ี

 5.2  การไฟฟ้า 
      - มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 

 5.3 การประปา 
 - มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 14 หมู่บ้าน  

 5.4 โทรศัพท์ 
 - โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน 12 แห่ง 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 
 - ที่ท าการไปรษณีย์เอกชน  1  แห่ง 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตร ได้แก่ ท านา ,ท าสวนยางพารา,ท าไร่
ข้าวโพด ที่เหลอืประกอบอาชีพรบัจ้างทั่วไปและธุรกิจส่วนตัว 
 6.2 การประมง 
  พื้นที่ต าบลท่าข้าวเปลือก ยังไมม่ีการท าประมงเพื่อการพาณิชย์ ประชากรส่วนใหญ่ท าการประมงเพื่อ
การยังชีพในแม่น้ าและหนองน้ าต่าง ๆ  
 6.3 การปศุสัตว์ 
  พื้นที่ต าบลท่าข้าวเปลือก มีการท าปศุสัตว์ซึ่งเป็นของเอกชน เป็นฟารม์เลี้ยงสุกรและไก่ จ านวน 3 
แห่ง  
 6.4 การบริการ 
  พื้นที่ต าบลท่าข้าวเปลือก มีการใหบ้รกิารด้านสาธารณสุขใหแ้ก่ประชาชนโดยมีการบริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมงและการใหบ้รกิารด้านการแพทย์แผนไทยโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบล
ท่าข้าวเปลือก และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 
 



 6.5  การท่องเท่ียว 
  ต าบลท่าข่าวเปลือก มีแหล่งทอ่งเที่ยว จ านวน 9 แหล่ง 

  -  พระเจ้าแสนแซ่  หมู่ที่  1  บ้านแม่ลัว 
      -  เจ้าแม่กวนอิม  หมู่ที่  1  บ้านแม่ลัว 
      - บ่อน้ าทิพย์  หมู่ที่  3  บ้านแม่หะ 
      - น้ าพุร้อน  หมู่ที่  3  บ้านแม่หะ 
  - แหล่งชมนก  หมู่ที่  3  บ้านแม่หะ 
  - เมืองหนองหล่ม  หมูท่ี่  3  บ้านแม่หะ  และ  หมู่ที่  13  บ้านศรียางชุม 
      - วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม  หมู่ที่  9  บ้านป่าไร ่
      - รอยพระพุทธบาทผาเรอื  หมู่ที่  11  บ้านผาเรือ 
      - น้ าตกผาแตก  หมู่ที่  12  บ้านผาแตก 

      6.6  อุตสาหกรรม 
  ในพื้นที่ต าบลท่าข่าวเปลือก มีโรงงาน จ านวน 1 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทจ ากัด
เชียงรายโซล่าร์  

      6.7  การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ 
  - การรวมกลุม่ของประชาชนและการจัดต้ังกองทุนต่าง ๆ  
     1) กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร  14 กลุ่ม 
     2) กองทุนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 
     3) กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน 
         6.8  แรงงาน 

  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ท านา ท าสวนยางพารา ท าไร่
ข้าวโพด ที่เหลอืประกอบอาชีพรบัจ้างทั่วไปและธุรกิจส่วนตัว 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรแหล่งน้ า) 
 7.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

  มีจ านวน 14 หมู่บ้าน และมีข้อมลูพื้นฐานแต่ละหมูบ่้าน ดังนี้ 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 แม่ลัว 274 315 345 660 

2 ท่าข้าวเปลอืก 111 121 129 250 

3 แมห่ะ 241 291 325 616 

4 แม่แพง 273 307 327 634 

5 แม่แพง 161 179 199 378 

6 แมล่าก 167 240 244 484 

7 ท่าข้าวเปลอืก 349 458 444 902 



หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 

8 ทับกมุารทอง 309 392 386 778 

9 ป่าไร ่ 235 284 265 549 

10 ผ่านศึก 302 359 384 743 

11 ผาเรือ 147 186 189 375 

12 ผาแตก 177 448 476 924 

13 ศรียางชุม 207 282 259 541 

14 เนินทอง 132 180 172 352 

รวม 3,085 4,042 4,144 8,186 

  
 7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 

       ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ท านา   ท าสวน
ยางพารา ท าไร่ข้าวโพด  

 7.3  ข้อมูลดา้นแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  มีพื้นที่ราบลุม่ต่ ามีแหล่งต้นน้ าล าธาร จ านวน 4 สาย ได้แก่ แม่น้ ากก แม่น้ าแพง  แม่น้ าหลง แม่น้ าลัว  

     7.4 ข้อมูลดา้นแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 มีระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน จ านวน 14 หมู่บ้าน  

8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์  โดยมีข้อมูล 

ศาสนสถาน ดังนี ้
       -  วัด  จ านวน 13 แห่ง 
  1)  วัดแม่ลัว    8)  วัดทับกุมารทอง) 
  2)  วัดท่าข้าวเปลือก หมูท่ี่ 2  9)  วัดไพรสณฑ์คีร ี
  3)  วัดบ่อน้ าทิพย์   10)  วัดศรีบรรพต 
  4)  วัดสบแพง    11)  วัดพระพุทธบาทผาเรือ 
  5)  วัดแม่แพง    12)  วัดศรียางชุม  
  6)  วัดแม่ลาก    13)  วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม   
  7)  วัดท่าข้าวเปลือก หมูท่ี่ 7 
   
   
     
   



  -  ส านักสงฆ์ 2 แห่ง ได้แก่ 
  1)  ส านักสงฆ์เวฬุวันสวนกล้วยดงป่าสัก 
  2)  ส านักสงฆ์สันก าแพงพบโชค 
  -  โบสถ์  3  แห่ง ได้แก ่
  1) คริสตจกัร บ้านทับกมุารทอง หมู่ที่ 8 
  2) คริสตจกัร บ้านผ่านศึก หมูท่ี่ 10 
  3) คริสตจกัรพระสิรบิ้านผาแตก หมู่ที่ 12 
 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

  ราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนด้ังเดิม นบัถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาท้องถ่ิน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีทีเ่หมอืนกัน ประเพณีทีน่ิยม เช่น การท าบุญสลากภัตร เทศกาลเข้าพรรษา ออกพรรษา งานทอดกฐิน งาน
ทอดผ้าป่า ประเพณีสงกรานต์ และบางหมูบ่้านนับถือศาสนาคริสต์ โดยจะมีพิธีทางศาสนาทุกวันอาทิตย์  

 8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
       -  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่โดดเด่น คือ กลุ่มจักสาน กลุ่มขนมจีน 
  -  ภาษาท้องถ่ิน คือ ภาษาเมืองล้านนา ภาษาอาข่า ภาษาลั๊วะ 
 8.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้าพื้นเมอืงและของทีร่ะลึกทีโ่ดดเด่น คือ ขนมจีน และเครื่องจักสาน 

9.  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 9.1  น้ า 
      แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 - หนองน้ า    20 แห่ง 
 - ล าเหมือง      7 แห่ง 
 - ล าห้วย    23 แห่ง 

      แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
 - อ่างเก็บน้ า       6 แห่ง 
 - บ่อน้ าตื้น          1,145 แห่ง 
 - บ่อบาดาล     10 แห่ง 
 - ประปาหมู่บ้าน     14 แห่ง 

 9.2  ป่าไม ้

  พื้นที่ต าบลท่าข้าวเปลือก มเีนื้อทีท่ั้งหมดประมาณ 106.76 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 66,725 
ไร่ มีพื้นที่ป่าไมท้ี่อุดมสมบรูณ์  ขนาด 1,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.25 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ป่าไม้ของต าบลท่า
ข้าวเปลือก เป็นป่าชุมชน (Community Forest) ป่าชุมชนเป็นป่าธรรมชาติที่ชาวบ้านได้ช่วยกันป้องกันรักษาเอาไว้ส าหรับ
เป็นแหลง่ต้นน้ าล าธารและใช้ประโยชน์ท าการเกษตร 

 9.3  ภูเขา 
  ในพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา 
 9.4  คุณภาพของทรัพยากร 

  ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือพื้นที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่มเป็นแหล่งธรรมชาติทีม่ีนกหลายสาย
พันธ์ุมีปลา เป็นพื้นทีท่ี่มีความอุดมสมบูรณ์ซึง่อยูร่ะหว่างการพัฒนาข้ึนเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ของเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก 
 2.1.1วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

จุดอ่อน(Weaknesses) 

S1 ผู้บริหาร  มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ อย่างจรงิจงั และเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อบุคลากรในสังกัด 

W1 อัตราก าลงับุคลากรไม่เพียงพอ และไมส่อดคล้องกบัภารกจิ 

S2 องค์กรมีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีกลไกและเครอืข่ายการบรหิารงานครอบคลุมทัง้
ต าบลเป็นการกระจายการรบัรู้ การต่อต้านการทุจริต 

W2 การประสานและบูรณาการในการด าเนินงานและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่
มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันเท่าที่ควร ขาดความชัดเจนในการบรูณาการ
ร่วมกัน 

S3 มียุทธศาสตร์ชาติฯ , กระทรวง , จังหวัด , เป็นเครื่องมือก าหนดบทบาททิศทางการ
ขับเคลื่อน 

W3 การท างานยงัเป็นรปูแบบเชิงรับมากกว่า 
เชิงรุก การขับเคลื่อนฯ ยังขาดประสิทธิภาพ 

S4 มีการบูรณาการงบประมาณฯ ร่วมกบัหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ 
 

W4 ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลไม่มปีระสิทธิภาพเทา่ที่ควร 

S5 มีการจัดท า MOU กับหน่วยงานต่างๆ ที่ครอบคลมุภารกจิ  
ซึ่งสามารถพฒันาต่อยอดความร่วมมือได้ 
 

W5 การด าเนินการทางวินัย เพื่อลงโทษผู้กระท าความผิดล่าช้า ท าให้ไม่เกิดความ
เกรงกลัวต่อการกระท าความผิด 

S6 องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสือ่สารและประสานงานภายใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพพอสมควร 
 

W6 การประชาสมัพันธ์ และการสร้างกระแสสังคมไม่มีประสิทธิภาพ ช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ไม่ครอบคลุม 

S7 มีการยึดถือค่านิยมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อ
ประชาชน”ตลอดจนการท างานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการร่วมกัน 

W7 ระบบฐานข้อมลูขาดการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบัน การน าเทคโนโลยี 
มาใช้ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ 
 



 2.1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 บทบญัญัติของรัฐธรรมนญู ส่งเสริมการต่อต้านการทจุริต 

 
T1 ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง 

O2 แผนพัฒนาฯ  มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและด ี T2 การบงัคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

O3 มีกระบวนการพฒันาและปรับปรงุกฎหมายในการปอ้งกันและแก้ไขการทุจริต T3 เกิดรปูแบบการทุจริตที่ซบัซ้อนมากขึ้น จากการด าเนินธุรกิจของเอกชนและการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

O4 มีสื่อออนไลน์ทีท่ันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมลูได้รวดเร็ว T4 ประชาชนมีมมุมองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เกิดเป็นภาวะ 
จ ายอมและเพกิเฉย 

O5 นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจริตใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

T5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการทจุริตรูปแบบใหม่  

O6 ภาคธุรกิจเอกชนต่ืนตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสร้างความโปรง่ใส 
 

T6 ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสินบนเพื่ออ านวยความสะดวก 

O7 สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปญัหาการทจุริตที่เป็นรปูธรรมและมรีะยะเวลา
ในการด าเนินคดีทีร่วดเร็วข้ึน 

T7 ผู้แจ้งเบาะแสไม่มั่นใจในความปลอดภัย อันเนื่องมาจากอทิธิพลของผู้กระท า
ความผิด 

O8 หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงช่วยสง่เสรมิใหป้ระชาชนมีความโลภน้อยลง สง่ผล
ให้แนวโน้มการทุจริตลดลงด้วย 

T8 โครงสร้างเศรษฐกจิมีความเหลื่อมล้ าสงู 

O9 หลักค าสอนของศาสนาช้ีให้เห็นโทษของการทุจริต ช่วยสร้างการรับรู้และแนว
ปฏิบัติในฐานะศาสนิกชนที่ด ี

T9 ทัศนคติในแง่ลบของสงัคมที่มีต่อเจ้าหน้าทีร่ัฐ ท าให้ด าเนินการส่งเสริมความ
ร่วมมือ ได้ยาก 

O10 ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุ่มกันปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 

  

O11 การน าเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชน
ในวงกว้าง 

  

O12 กระแสโลก องค์กรระดบันานาชาติมีการตื่นตัว 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมชิอบ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560- 2564) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีขนาด             
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอย่างมี
ความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ คือการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล           
ในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตัวช้ีวัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งหมดเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลง 

แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิ คุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

   รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน              
ด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ 10 
สรุปได้ดังนี้ 

  นโยบายท่ี 10นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

             ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้                
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ข้ันตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้
อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน                 
ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ              
ในชีวิตประจ้าวันเป็นส าคัญ 

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก             
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่ งจะจัดตั้งตามที่ ชุมชนต่างๆ                     
เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐ            
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ



การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรงุและจัดให้มีกฎหมายเพือ่ใหค้รอบคลุมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่
ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัย
และคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อ
ประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติโดยมิชอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยของ
องค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือ
ในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่ง เสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือ ข่ายต่าง ๆที่จัดตั้ ง ข้ึน                   
เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรฐัหรอืต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบทัง้จะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อใหก้ารด าเนินคดีทุจรติและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 

3.4 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต                 
ประพฤติมิชอบ 

           เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่ ง เน้นการสร้างธรรมาภิบาล                    
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ 
  ข้อ 2  ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ                   
ทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
          ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และ   
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
   ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา 
รวบรวม และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผล
การปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
 



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

วิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance&Clean Thailand)” 
  ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมอืจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

  พันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

   วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมพีฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทจุริตในทกุภาคส่วน 
  3. การทุจริตถูกยบัยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกปอ้งกันการทจุริต และระบบบรหิารจัดการ            
ตามหลกัธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รบัความร่วมมอื
จากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน            
ในระดับทีสู่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญ                  
ในกระบวนการการปรบัสภาพสังคมให้เกดิภาวะ “ท่ีไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง  มีวินัย ซื ่อสัตย์ สุจริต              
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี  
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื ่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ              
และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”สถานการณ์ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุม
ประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ต่างมีข้อ
เรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหา
การทุจริตน้ันเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา 
และการแสดงออกซึ่งเจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทย
ทุกกลุ่มทุกฝ่าย  ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน



การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรมและสอดคลอ้งเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชน
และรัฐบาลมีการน าเจนจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง            
เป็นหนึ่งเกี่ยวกัน 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption)              
เป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล                 
ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ 
ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปรงใสยุทธศาสตร์ชาติ          
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”     
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล      
ตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)ข้ันตัดสินใจนโยบาย                  
(Policy Decision) ข้ันการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย                     
(Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อลดโอกาส
การทุจริตหรือท าให้การทุจริต เกิดยาก ข้ึนหรือไม่ เกิด ข้ึน โดยอาศั ยทั้ งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย                           
กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน                    
ให้มีธรรมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการ
ต่าง ๆ  ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ                        
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ            
ในการตราเปน็กฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้             
การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการ                     
อย่างรวดเรว็ และผู้กระท าการทจุริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท า
การทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย”เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง              
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ              
เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

3.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 

   กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วม             
ในการด าเนินงาน 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตลและประพฤติ 

มิชอบระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) 
ของเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 หลักการความเป็นมา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ                    ไปสู่การปฏิบัติ 

เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือกเป็นหน่วยงานราชการในสั งกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวย
ความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การ
ปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎรความมั่นคงภายใน กิจการสา
ธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ 
ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้
ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงาน
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น ามาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2560 การด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 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 มาเป็นกรอบและ
แนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก 
ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น  
และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก จึงก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารง านด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในเทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือกถือปฏิบัติและการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบตัิงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน                  
ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก 
  5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
4.2 เป้าหมายหลักเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก 

- ค่าคะแนน ITA ของเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก เพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา 
 



4.3 วัตถุประสงค์เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก 

 4.3.1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัป ชัน                     
ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  

4.3.2 เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของข้าราชการ พนักงานในสังกัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของ  ประชารัฐ เน้นการร่วมคิด รวมท า ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา 
และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัย
ของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส 
และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการกระท าที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น 
ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

 4.3.3เพื่อขยายผลการด าเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่ง
พัฒนา                 ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   4.3.4 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือกยึดถือเป็นกรอบการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 

4.4 ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก 

  4.4.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

1. ปรับฐานความคิดทกุช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยใหส้ามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/รปูแบบ 
การป้องกันการทจุริตตามแนวคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชนส์่วนรวม ในทุก
ระดับ 

2. ก าหนด พัฒนา หรือปรับปรงุมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่าง
จริงจัง 

2. ส่งเสรมิใหม้ีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต่อต้านทจุริต 

1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพือ่
สร้างพลเมืองที่ด ี

2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อสารการเรียนรู้ส าหรบัทุกช่วง
วัยต้ังแต่ปฐมวัย 

3. พัฒนาจิตส านึกสาธารณ 

4. การใช้เครื่องมือการสือ่สารทางสังคมเพื่อปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม 



5. การเสรมิบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ
สื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 

6. พัฒนามาตราวัดทางสงัคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัด
เกลาพฤตกิรรม 

3. ประยุกตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทจุริต 

1. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัใช้ในการกล่อม
เกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานตอ่ต้านการทุจริต 

2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การ
น าเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทจุรติตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกจิพอพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 

3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสรมิพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต 

1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 

2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมทีผ่ิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย/และ
ผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 

3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต 

 

4.4 ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก 

    4.4.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 

1.1การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
 
1.2 พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
 
1.3พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
1.4 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ  
 

2. ส่งเสริมให้มกีารศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

 



4.4.3ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปอ้งกันการทจุริต 
 

1.1พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต 
1.3เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4พัฒนากลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต 

2.สร้างกลไกการป้องกันเพือ่ยับยัง้การทุจริต 
 

2.1สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3.พัฒนารปูแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพือ่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3.1พัฒนาและยกระดับรปูแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเ้ชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

4.1พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ให้มีความเป็นมืออาชีพ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.2ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
การป้องกันการทุจริต 

4.4.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปอ้งกันการทจุริต 
 

1.1การปรับปรุงระบบการรับเรื่ องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
 
1.2การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ         
การรับเรื่องร้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  5 
รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560- 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
  เป้าหมาย  “สร้างสังคมท่ีไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมตา้นทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ ์
แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

1.ส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต่อต้าน
การทจุริต 

พัฒนาจิตส านึก
สาธารณะ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้พนักงานมี
จิตส านึกในการ
บริการสาธารณะ 

- เชิงปริมาณ
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่า
ข้าวเปลือก 
- เชิงคุณภาพ 
พนักงานมจีิตส านึก
ในบริการ
สาธารณะ 
 
 

/ / / / / -เชิงปริมาณพนกังาน
เทศบาลต าบลท่า
ข้าวเปลือก 
-เชิงคุณภาพ 
ผู้มาติดต่อราชการมี
ความพึงพอใจในการ
บริการ 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

2.ประยกุต์หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือ
ต่อต้านการทจุริต 

2.1 น าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง
มาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้าน
การทจุริต 
 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงให้แก่
บุคลากรของเทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

-เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร/พนักงาน
เทศบาลต าบล    
ท่าข้าวเปลือก 
 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
-ผู้บรหิาร/พนกังาน
เทศบาลต าบล      
ท่าข้าวเปลือก 
ร้อยละ 80 
-เชิงคุณภาพ 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

กลยุทธ ์
แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

3.ประยกุต์หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือ
ต่อต้านการทจุริต 

2.2พัฒนาระบบ
และจัดการองค์
ความรู้การ
ป้องกัน            
การทจุริตตาม 
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

1.โครงการจัด
สภาพแวดล้อมใน
สถานที่ท างานให้เป็น
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้
ในเรื่องแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 

-เชิงปริมาณ
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่า
ข้าวเปลือก 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานมีองค์
ความรู้ในเรื่อง
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

/ / / - / -เชิงปริมาณ 
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานมีองค์
ความรู้ในเรื่อง
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 
 
 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

4. เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบรูณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทจุริต 

3.1สร้างชุมชน
เฝ้าระวัง ต่อต้าน
ทุจริต    

จัดต้ังเครือข่ายเฝ้า
ระวังการทุจริต 
 
 
 
 

- เชิงปริมาณ 
สมาชิกเครือข่าย
ที่มาจากทุกภาค
ส่วนราชการใน
พื้นที ่
- เชิงคุณภาพ 
สมาชิกให้ข้อมูล
การทจุริตได ้
 

- - / / / -เชิงปริมาณ 
สมาชิกเครือข่ายที่มา
จากทุกภาคส่วน
ราชการในพื้นที ่
-เชิงคุณภาพ 
สมาชิกให้ข้อมูลการ
ทุจริตได ้
 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ ์
แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

5. เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบรูณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทจุริต 

3.2 สร้างความ
ตื่นตัวในการ
แสดงออกตอ่
เหตุการณ์ทาง
สังคมทีผ่ิดต่อ
จริยธรรมทาง
สังคมและ/หรือ
กฎหมาย และ
ผลกัดันใหเ้กิดการ
ลงโทษทางสังคม 
(Social 
Sanction) และ
ทางกฎหมาย บน
พื้นฐานของ
ข้อเท็จจรงิและ
เหตผุล 

ให้ความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมลู
เหตุการณ์ทางสังคม
ที่ผิดต่อจริยธรรมทาง
สังคมและ/หรือ
กฎหมาย 

-เชิงปริมาณ 
ประชาสมัพันธ์ใน
พื้นที่ต าบล 
ท่าข้าวเปลือก 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

/ ./ / / / -เชิงปริมาณ 
11 หมู่บ้านในต าบล
ท่าข้าวเปลือกได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
-เชิงคุณภาพ 
 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

3.3 บูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทจุริต 
 
 

ให้ความร่วมมือ/
สนับสนุนกจิกรรม
การด าเนินงานของ
ทุกภาคส่วนในเรื่อง
การต่อต้านทจุริต 

-เชิงปริมาณ 
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่า
ข้าวเปลือก 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมส่งเสริม
การต่อต้านการ
ทุจริต 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานมสี่วนร่วม
ในกิจกรรม 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 



 

5.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

  เป้าหมาย  1. ลดการทจุริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
     2. ส่งเสรมิให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์
แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

1.วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
กั้นการทจุริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

1.1การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย 

ลงประกาศ
ประชาสมัพันธ์
นโยบายต่างๆบนฐาน
ธรรมภิบาล ในเว็บ
ไซด์เทศบาล 

-เชิงปริมาณ 
มีการลงเว็ปไซด์
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับนโยบาย
ผู้บริหาร 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นการเผยแพร่ให้
ทราบ 

- / / / / -เชิงปริมาณ 
พนักงานเทศบาล 
และบุคคลทั่วไป 
 
-เชิงคุณภาพ 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

1.2 พัฒนากรอบ
ช้ีน าการก าหนด
นโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

จัดท าคู่มือคุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลักธรรมภิบาล 

-เชิงปริมาณ 
 
-เชิงคุณภาพ 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
 
-เชิงคุณภาพ 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

1.3 พัฒนาแนว
ปฏิบัติในการ
ยอมรบันโยบายที่
ผิดพลาดและ
แสดงความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

มีการจัดการรับฟัง
ความคิดเห็นจาก
ประชาชนทุก
ช่องทาง 
 

-เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงได ้

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงได ้

 

 
 



 
 

กลยุทธ ์
แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

1.วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
กั้นการทจุริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

1.4 ก าหนด
มาตรการ
วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการใช้
จ่ายงบประมาณ 

จัดท าสรุปผลการการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ในการใช้จ่าย
งบประมาณ 

-เชิงปริมาณ 
1 ครั้งต่อป ี
 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมลูที่
สามารถตรวจสอบ
ได ้

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
 
-เชิงคุณภาพ 

กองคลั ง  เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

2 ส่งเสริมให้มี
การศึกษา วิเคราะห์ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบ การ
ทุจริตเชิงนโยบาย
ในเทศบาลต าบล
ท่าข้าวเปลือก 

2.1เผยแพร่องค์
ความรู้ในการ
ด าเนินนโยบาย
อย่างโปร่งใสและ 

จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานตามเทศ
บัญญัตงิบประมาณ
ร่ายจ่ายประจ าป ี

-เชิงปริมาณ 
1ครั้งต่อป ี
 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมลูที่
ด าเนินการจรงิ 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
1 ครั้งต่อป ี
 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมลูทีส่ามารถ
ตรวจสอบได ้
 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
  เป้าหมาย  1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทจุริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก สามารถปอ้งกันการทจุริตให้มปีระสิทธิภาพ 
       2. มีการบรูณาการการท างานระหว่างองค์กรทีเ่กี่ยวข้องกบัการป้องกันการทุจริต 
               3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

กลยุทธ ์
แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

1.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทจุริต 

1.1พัฒนา
มาตรการเชิงรุกที่
สามารถแก้ไข
ปัญหาการทจุริต
ในแต่ละระดบั 

ประกาศนโยบายการ
ลงโทษกับผู้ทจุริต
อย่างจริงจัง 

-เชิงปริมาณ 
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่า
ข้าวเปลือก 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่า
ข้าวเปลือก
รับทราบถงึ
นโยบาย 

- / / / / -เชิงปริมาณ 
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก
รับทราบร้อยละ 80 
-เชิงคุณภาพ 
ไม่มีการทจุริตใน
องค์กร 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

1.2 พัฒนาระบบ
การท างานแบบ
บูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม
ในการปอ้งกันการ
ทุจริต 

โครงการรบัฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน/เวที
ประชาคม 

-เชิงปริมาณ 
11 หมู่บ้าน 
-เชิงคุณภาพ 
1 ครั้งต่อป ี

- / / / / -เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80ของ
จ านวนหมูบ่้าน 
-เชิงคุณภาพ 
1 ครั่งต่อป ี

ส านักปลัดเทศบาล 
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

 

 

 



กลยุทธ ์
แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

1.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทจุริต 

1.3เพิ่มบทบาท
ของภาคเอกชน 
และภาคประชา
สังคมในการเข้า
มามีส่วนร่วมกับ
ระบบการป้องกัน
การทจุริต 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา
จากภาคประชาชน 

-เชิงปริมาณ 
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
ทุกโครงการ 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นตัวแทนที่มกีาร
คัดเลือกจากภาค
ประชาชน 
 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
ร้อยละ80ของ
โครงการ 
-เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ 

กองคลงัเทศบาล 
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

1.4 พัฒนากลไก
การก ากบั ติดตาม 
และประเมินผล
การป้องกันการ
ทุจริต 

มีการแต่งตัง้คณะ
กรรมติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก
จากภาคประชาชน 

-เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 2 คน 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นตัวแทนที่มกีาร
คัดเลือกจากการ
คัดเลือกจากผู้แทน
ประชาคมระดับ
ต าบล 

/  /  / -เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 2 คน 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นตัวแทนที่มกีาร
คัดเลือกจากผู้แทน
ประชาคมระดับ
ต าบล 

ส านักปลัดเทศบาล 
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

2. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยบัยั้ง
การทจุริต 

2.1สร้างกลไก
ป้องกันเพื่อยบัยั้ง
การทจุริต 
 

จัดกิจกรรมคัดเลือก  
เชิดชูบุคลากรที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต 

-เชิงปริมาณ 
1 ครั้งต่อป ี
-เชิงคุณภาพ 
เป็นบุคลกรที่ได้รบั
การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน 

 /  /  -เชิงปริมาณ 
1 ครั้งต่อป ี
-เชิงคุณภาพ 
เป็นบุคลกรที่ได้รบั
การยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงานและไม่ถูก
ด าเนินการใดๆ
เกี่ยวกับการทจุริต 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
ต าบลท่าข้าวเปลือก 



กลยุทธ ์
แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

2. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยบัยั้ง
การทจุริต 

2.2 ก าหนดกลไก
การติดตามและ
ประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัต ิ

มีแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีในภารกจิ
ด้านการเงนิการคลัง
ของเทศบาลพร้อม
รายงานผลให้
ผู้บริหารรบัทราบ 

-เชิงปริมาณ 
มีการเสนอรายงาน 
อย่างน้อย3 ครั้ง/ป ี
-เชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมลูที่
สามารถตรวจสอบ
ได ้

/ / / /  -เชิงปริมาณ 
มีการเสนอรายงาน 
อย่างน้อย 3 ครั้ง/ป ี
-เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสามารถน า
ข้อมูลที่ได้รับไปสู่การ
แก้ไขได้ 

หน่วยตรวจสอบ
ภายในเทศบาล 
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

3.พัฒนา
สมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการ
ป้องกันการทจุริต 

3.1พัฒนาและ
ยกระดับการ
พัฒนาบุคลากร
ด้านงานป้องกัน
และปราบปราม
การทจุริต ให้มี
ความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไป
ตาม
มาตรฐานสากล 

จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมหลกัสูตร
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

-เชิงปริมาณ 
คณะผู้บรหิาร 
พนักงานเทศบาล 
 
-เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บรหิาร/
พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมอบรมได้ 
 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 5 คนต่อปี 
 
-เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมไม่ถูก
ทักท้วงในเรื่องการ
ทุจริต 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

3.2 ต่อยอด 
ขยายผล องค์
ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ 
ส าหรับการ
ป้องกันการทจุริต 

โครงการจัดอบรม
การป้องกันการทจุริต 

-เชิงปริมาณ 
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่า
ข้าวเปลือก/ผูส้นใจ 
-เชิงคุณภาพ 
สามารถน าไปปรบั
ใช้ได้ 

 /  /  -เชิงปริมาณ 
มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
-เชิงคุณภาพ 
ไม่ถูกทักท้วงในเรื่อง
การทจุริตจาก
หน่วยงานอื่น 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

 



5.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

  เป้าหมาย  1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

      2. คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง 

กลยุทธ ์
แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ปี
2560 

ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

1.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทจุริต 
 

1.1 การปรับปรงุ
ระบบการรับเรือ่ง
ร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้าน
การทจุริตต่าง ๆ 
ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 

มีการด าเนินการรับ
เรื่องร้องเรียน
โดยตรงหรือผ่าน
ระบบโซเซียล
เน็ตเวิร์ค
(Fackbook,เว็บไซด์
เทศบาล) 

-เชิงปริมาณ 
2 ช่องทาง 
 
-เชิงคุณภาพ 
ประชาชนสามรถ
ร้องเรียนได้หลาย
ช่องทาง 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
2 ช่องทาง 
 
-เชิงคุณภาพ 
การร้องเรียนทกุ
ช่องทางมกีาร
ตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหา 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 

1.2 การสร้าง
ความเช่ือมั่นและ
ความไว้วางใจต่อ
ระบบการรับเรือ่ง
ร้องเรียน 

มีแผนผงัการท าระยะ
ด าเนินการในเรื่อง
ร้องเรียนไว้อย่าง
ชัดเจน 

-เชิงปริมาณ 
มีแผนผงั
กระบวนงานเพียง 
1กระบวนงาน 
-เชิงคุณภาพ 
มีความชัดเจนเรื่อง
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
1 กระบวนงาน 
 
-เชิงคุณภาพ 
สามารถทราบถงึ
ระยะเวลาด าเนินการ
ในเรื่องที่รอ้งเรียนได ้

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือก 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  6 
การติดตามและประเมินผลแผนป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมชิอบ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560- 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี   
(พ.ศ. 2560- 2564) 

1. การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ                          
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินตามกิจกรรมอยู่ภายใต้
ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  
ทั้งนี้  การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผล                       
เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลา             
ในการติดตามประเมินผลโดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้วรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารทอ้งถ่ินน าเสนอ
ต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  ผู้บริหารท้องถ่ิน  และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา           
ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


