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ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา
เร่ือง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ซ. ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยาย 
กรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยให้สามารถเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ได้น้ัน

เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลปลายพระยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้ึน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล 
ตำบลปลายพระยา ต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพจน์ บุญยัง)
นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา



ค ำ น ำ

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ซองสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ 
พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครอง และการบริหารราซการเป็นอย่างมาก ซึ่งเทศบาลตำบลปลายพระยาได้ตะหนักถึงความเสียหาย 
ดังกล่าว จึงได้น้อมนำหลักปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จ 
พระบรมซนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดซมหาราซ บรมนาถบพิตร มาสู่การประยุกต่ใขีใบการบริหารจัดการ 
องค์กรและจัดบริการสาธารณะ แก่ประซาขน อันส่งผลให้สามารถพัฒนาคุณภาพขีวิตพี่น้องประขาซนให้มื 
คุณภาพอย่างยั่งยืนภายใต้ความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ทำให้เทศบาลตำบลปลายพระยาได้รับการคัดเลือก 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการปัองกันการทุจริต ประจำปี ๒๕:๕๖ และเป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินด้นแบบ ด้านการปัองกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๗ จากสำนักงาน ป.ป.ซ.

เป็นดังนี้ เพี่อให้การขับเคลื่อนตำเนินงานการปัองกันการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาล 
ตำบลปลายพระยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้ึน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการตำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติว่าด้วยการปัองกันและปราบปราม 
การทุจริต

เทศบาลตำบลปลายพระยา 
มกราคม ๒๕๖๕



บทน่า
๑. การวิเคราะห์ความเสียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ 
น่งขึ้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบดุมและการป้องกับการทุจริตที่มีอยู่ 
ในป้จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือโม่

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าป้จจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์ 
สำคัญเพื่อให้บริการต่าง  ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของขุมขนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แตในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเซ่นเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๗ ประ๓ ท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญขี การจัดซอจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากซ่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประซาสัมพันธ์ให้ประขาซนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตทีเก ิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน

สาเหตุและปัจจัยทีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้

๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีซ่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใข้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราซการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต

๒) สิ'งจูงใจ เป็นที,ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที,มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความรำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งขึ้น

นผนปฎบิดักิ'ารปอังกนัการ'ทจุริต เทศบาลตำ■ ชลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จังหวดักระบี่
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rn) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในนิจจุบ ันมีร ูปแบบทีซ ับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเซิงนโยบายที'ทำให้การทุจริตกลายเป็นความซอบธรรมในสายตาของประซาซน ซาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากทีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตซอง 
บุคคลเหล่านี้

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องซองการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยซน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบซองการผูกซาด ได้แก่ การ 
ผูกซาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

๕) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้โม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปิจจัยหนึ่ง 
ที่ทำให้ข้าราซการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ทีดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาซ่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมทีได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป ็นเครื่องวัดความดีของคน แตในนิจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก,ตัวมากยิงข ึ้น มองแต่ประโยซน้ส่วนตนเป็นทีตั้งมากกว่าทีจะยึดผลประโยซน์ 
ส่วนรวม

๗) มีค่านิยมที่ผิด นิจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที,มีเงิน คนที่เป็นเศรษ! มหาเศรษฐี คนทีมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถืซีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ 
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

๒. หลักการและเหตุผล
นิจจุบันนิญหาการทุจริตคอร์รัปข้นในประเทศไทยถือเป็นนิญหาเรื้อรังทีนับวันยิงจะทวีความรุนแรง 

และสลับซับซ้อนมากยิงขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิงต่อความมั่นคงของซาติ เป็นนิญหา 
ลำดับต้น  ๆ ที่ฃัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราซการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปข้นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ซองทางราซการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปข้นมีผลในเซิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัซนีขึ้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปข้น (Corruption Perception Index -  CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใข้ประเมินการทุจริตคอร์รัปข้นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาซาติ (Transparency 
International -  IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ -  ๒๔๕:๘ อยู่ที่ ๓๔ - ๓๘ คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๔๔๘ อยู่อ ันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที ๓ 
ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนซองประเทศไทย 
ปี ๒๔๔๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๔๔๘ ได้ลำดับที ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนิญหาการคอร์รัปข้นอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในซ่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้

๏ แผบปฎฟิค้กิารปอังกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวดักระบี่



แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการฟ้องกัน การทุจริต ใม,ว ่าจะเป ็น การเป็นประเทศภาคี 
ภายใต ้อน ุส ัญ ญ าสห ประซาชาต ิว ่าด ้วยการต'อต ้านการท ุจร ิต  (U nited Nations C onvention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิงคณะกรรมการ 
ฟ้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งซาติใด้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ฟ้ญหาการทุจริตในประเทศไทยไมใด้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริต 
เป็นปีญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยป้จจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน 
พื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งค ือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท ีทำให้ 
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค 
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปซันเป็น 
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นป้ญหาที่ฝืงรากถึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
ซองค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับฟ้จจัยทางด้านการทำงานทไม่ได้บูรพาการความร่วมมือซองทุก 
ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างด้นไม,สามารถทำได้ 
อย่างเต็มศักยภาพ ซาดความเข้มแข็ง ฟ้จจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใข้ 
อยู่เป็นฉบับที, ๓ เริมจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที'มีมาตรฐานทาง 
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประซาซนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก 
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประซาซน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประซาซน 
เพี่อให้ประเทศไทยมีศักดิVเรืและ เกียรติภูมิในต้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนด 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยไสสะอาดไทยทั้งชาติด้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพี่อไห้ประเทศไทยได้รับการประเมิน 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index ะ CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ซองรัฐ 
และประซาซนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยูในป้จจุบัน ไม่ไข้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ 
ชอบ โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองไนการต่อด้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเซิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเซิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพ ี่อให ้การดำเน ินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเก ิดผลเป็น 

รูปธรรม ไนทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๔๖๔) เทศบาลตำบลปลายพระยาได้ตระหนักและไห้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ม ี 
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบตการ 
ป้องกันการทุจริต เพี่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการฟ้องกันและปราบปราม การทุจริตผ่านโครงการ /  
กิจกรรม /  มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างซัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุ 
ประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
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๓. วัตลุประสงค์ของการจัดทำแผน
๑) เพ ื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
๒) เพ ื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดซอบในผลประโยซน์ของสาธารณะของข้าราซการฝ่ายการเมือง 

ข้าราซการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประขาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นใปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ 

ดี (Good Governance)

๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (peop le 's  participation) และตรวจสอบ (P eo p le ’ร audit) 
ของภาคประขาซนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔) เพื่อพัฒนาระบบ กลโก มาตรการ 
รวมถึงเครือข่ายใบการตรวจสอบการปฎิบ้ตราซการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เป้าหมาย
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 

ประซาขนในท้องถิ่นมืจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิขอบ

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงาบที่สามารถป้องกันป้ญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของข้าราชการ

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประซาซนเข้ามามืส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔) กลโก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มืเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องกินมืแผนงานที่มืประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

๔. ประโยขน์ฃองการจัดทำแผน
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชาชนใบท้องถิ่นมืจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกผิงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกติใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มืความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

-๔ -
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๓) ภาคประซาซนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประซาซนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ็าระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลใก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราซการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ็าระวังการทุจริต

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราซการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ 
การ,ทุจริตและประพฤติมิซอบ จนเป็นที่ยอมรับจาก,ทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ต้าน 
การฟ้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประซาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝืาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แผนปฎใิ!ตกิารปอังกนัการทจุรติ พศบาลตำบลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จงัหวตักระบี่



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

ม ิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ
๑. การสร้างสังคมท่ี 
ไม่ทนต่อการทุจริต

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความ 
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราซการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราขการ 
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย 
ประจำขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

๑. โครงการองค์กรต้นแบบด้านการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล

-

๒. โครงการปีกอบรมระเบียบกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันการทุจริต

๑๔,๐๐๐

๓. โครงการข้าราขการไทยไร้ทุจริต ข้าราซการ 
ไทยใสสะอาด

๑๐,๐๐๐

๔. โครงการปีกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๒๐,๐๐๐
๔. การจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ 
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยขน์ทับข้อน

-

๑. การสร้างสังคมท่ี 
ไม่ทนต่อการทุจริต

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความ 
ตระหนักแก่ประขาซนทุกภาคส่วน 
ในท้องถ่ิน

๑. โครงการเข้าวัดฟ้งธรรมวันธรรมสวนะ -
๒. โครงการศูนย์เรียน!เศรษฐกิจพอเพียง ๓๐,๐๐๐
๓. โครงการน้อมนำหลักปร้ซญาฃองเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่การประยุกตํใข้

-

๔. โครงการเด็กปลายพระยา โตไปไม่โกง -

รวม จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๗๔,๐๐๐

แผนปฎปิตักิารฟอ้งกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ
๒. การบริหาร 
ราขการเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต

๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมือง 
ในการต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหาร

๑. โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ -
๒. โครงการจัดกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ๑๐,๐๐๐

๒.๒ มาตรการสร้างดวามโปร่งใสใน 
การปฏิบ้ตราซการ

๑. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๒๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน

-

๓. มาตรการรจัดซื้อ จัดจ้างโปร่งใส ๑๐,๐๐๐
๔. โครงการประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการของเทศบาล

๒๔,๐๐๐

๕. โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการ ๓๖๐ 
องศา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง
๖. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติติราขการ -
๗. โครงการจัดการสืกษาเพื่อพัฒนาห้องถิ่น ๑๐,๐๐๐
๘. โครงการศูนย์อำนวยการงานบริการ 
สาธารณะเทศบาลตำบลปลายพระยา

๑๐๐,๐๐๐

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ 
และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ท่ีดี

๑. โครงการลดขั้นตอนงานบริการประขาขน -

๒. มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต 
ลังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบีติราขการ

“

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ 
บุคคลในการดำเนินกิจการ การ 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น

๑. โครงการคนต้นแบบ ๑๐,๐๐๐
๒. โครงการขุมขนต้นแบบ ขุมขนเข้มแข็ง ๒๐,๐๐๐

แผนปฏบิตกิารฟอ้งกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ
๒. การบริหาร 
ราชการเพ่ือป็องกัน 
การทุจริต

๒.๕ มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ 
หริอรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ 
ทุจริต

๑, การจัดทำคำรับรองการปฏิบ้ต๊ราซการ -
๒. การจัดทำแผนฟ้องกันการทุจริต -
๓. การพัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรง 
ธรรม

-

รวม จำนวน ©๗ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๒๐๕,๐๐๐
๓. การส่งเสริม 
บทบาทการมิส่วน 
ร่วมของภาค 
ประขาซน

๓.๑ จัดให้มิและเผยแพร่ข้อยูล 
ข่าวสารในข่องทางที่เป็นการ 
อำนวยความสะดวกแก,ประซาซน 
ใด้มิส่วนร่วมตรวจสอบการปฏบัติ 
ราซการตามอำนาจหน้าที่ซอง 
องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินได้ทุก 
ข้ันตอน

๑. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ๙๐,๐๐๐

๒. การประเมินความพังพอใจซองผู้รับบริการ 
ของเทศบาลตำบลปลายพระยา

๒๕,๐๐๐

๓. โครงการศูนย์อำนวยการงานบริการ 
สาธารณะเทศบาลตำบลปลายพระยา

๑๐๐,๐๐๐

๓.๒ การรับพังความคิดเห็น การรับ 
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน /  ร้อง 
ทุกข์ของประซาซน

๑. การพัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรง 
ธรรม

๑๐,๐๐๐

๒. การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมซน -
๓.๓ การส่งเสริมให้ประซาฃนมิ 
ส่วนร่วมบริหารกิจการซององค์กร

๑ . การส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมซนสู่ 
การจัดทำแผนพัฒนาห้องถิ่น

๒๕,๐๐๐

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการประซาคมชุมซน -

รวม จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๒๕๐,๐๐๐

แผนปฎบติก,ารปอังกนัการ1ทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ
๔. การเสริมสร้าง 
และปรับปรุงกลไก 
ในการตรวจสอบ 
การปฏินัติราชการ 
ขององค์ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ 
รายงานการควบคุมภายในตามที่ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นติน 
กำหนด

๑. การปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง

๔.๒ การสนับสทุนให้ภาค 
ประขาซนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ 
ปฏนัติ หรือการบริหารราขการตาม 
ซ่องทางที่สามารถดำเนินการได้

๑. โครงการส่ีอ (ส่ือมวลซน) สัมพันธ์ด้านทุจริต ๔,๐๐๐

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

๑. โครงการพัฒนาลักยภาพสมาซิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่น

๔๐,๐๐๐

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 
ชุมขน (com m unity) และทุรณา 
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อด้านการ 
ทุจริต

๑. ศูนย์บริการร่วมเครือข่ายภาครัฐ เอกซน 
และประขาลังคม

๑๐,๐๐๐

๒. โครงการเครือข่ายการปองกันทุจริต -
๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการประซาคมชุมขน -

รวม จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๖๕,๐๐๐

แผนปฎบิต้กิารปอ๋งกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ไซ้ 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้หลักสามห่วง สองเงื่อนไข อันไต้แก' ความพอประมาณ 
มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล และเงื่อนไขของความรู้และคุณธรรม เปรียบเสมือนแนวทางการทำงานที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปประยุกต์ไข้ในการบริหารจัดการองค์กรและจัดบริการสาธารณะแก,ประซาชนได้ 
อย่างยั่งยืน
๓. วัตถุประสงค์

เพ ื่อน ้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง และหลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดข สู่การประยุกต์ใข้ในการบริหารจัดการองค์กรและจัดบริการสาธารณะแก' 
ประชาชน
๔. เป้าหมาย /  ผลผลิต

ประกาศใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
๔. พื้นที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา
๖. วิธืดำเนินการ

ประกาศเจตนารมณ์การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นพันธกิจ แนวทางการ 
พัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี รวมถึงลงสู่แผนชุมชน
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
๘. งบประมาณดำเนินการ

ไม่มืค่าใช้จ่าย
๙. ผู้รับผิดขอบ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา 
๑๐. ตัวช้ีวัด /  ผลลัพธ์

๑๐.๑ มีการประกาศน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใข้ในการบริหารจัดการองค์กรและ 
จัดบริการสาธารณะแก่ประขาขน

๑๐.๒ มีการกำหนดเป็นพันธกิจ แนวทางการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา 
สามปีของเทศบาล

๑๐.๓ มีการกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาในแผนชุมชน

นผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ 1ทศบาลตำบลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จงัหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซ่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

การปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประซาซนได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนได้นั้น การสร้าง 
ท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง 
ข้าราซการและประซาซน รวมถึงการสร้างทางเลือกในการศึกษาเรียนรู้โดยมีท้องถิ่นเป็นศูนย์ถ่ายทอด หรือ 
แหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับความรู้ สู่กระบวนการพัฒนาตนเองและคุณภาพซีวิตต่อไป
๓. วัตลุประสงค์

เพื่อสร้างเทศบาลตำบลปลายพระยาให้เป็นแหล่งองค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพซีวิตของ 
ประซาซน
๔. เป้าหมาย /  ผลผลิต

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้นแบบ ประกอบด้วย 
๔.๑ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
๔๒ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี 
๔๓ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้นแบบการป้องกันการทุจริต 
๔.๔ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน

๔. พ้ืนท่ีดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา และบริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงาน

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้นแบบ 
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ด้นแบบ 
๖.๓ จัดทำบันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
๖.๔ ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใข้งบประมาณ

๙. ผู้ร้บผิดขอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา

๑๐. ตัวข้ี-วัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
๑๐.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 
๑๐.๓ ศูนย์ปีกอาซีพสำหรับประซาขน

แผนปฎบิตกิารปอิงกบัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลาย'พระยา อำ๓ อปลายพระยา จงัหวตักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการแกอ,บรมคุณธรรมจริยธรรม 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

คุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางให้บุคคลถือปฏิบัติในสิ่งที่ดี เพื่อเกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม 
เซ่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประกอบด้วยข้าราขการฝ่ายประจำ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น 
ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและพึงยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรมในการร่วมกันบริหารงานให้เกิดประโยชน์กับ 
องค์กรและประซาซน 
๓. วัตลุประสงค์

เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรซองเทศบาลตำบลปลายพระยา มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ 
หลักธรรมซองศาสนา ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความร่วมในการเสริมสร้าง 
ความดี ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประซาซน และประเทศชาติ และเพื่อเป็นการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการให้บริการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประซาซน 
๔. เป้าหมาย /  ผลผลิต

ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 
๔. พื้นที่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลปลายพระยา 
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ ประชุมวางแผนงาน
๖.๒ จัดทำโครงการ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
๖.๓ แกอบรมให้ความรู้ และ/หรือศึกษาดูงาน
๖.๔ ปรับใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิต 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้ร้บผิดขอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวช้ีวัด /  ผลลัพธี
๑๐.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลปลายพระยามีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ 

พระพุทธศาสนา
๑๐.๒ บุคลากรซองเทศบาลตำบลปลายพระยาได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิต 

สาธารณะ เกิดความร่วมในการเสริมสร้างความดี ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประซาซน และประเทศชาติ

๑๐.๓ ประซาซนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนปฏบิต้กิารปอีงกนัการทจุรติ แๆศบาลตำบลปลายพระยา อำนไอปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซ่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการข้าราซการไทยไร้ทุจริต ข้าราซการไทยใสสะอาด 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน มุ่งส่งเสริมและสร้างประเทศสู่การปลอดทุจริต โดยมุ่งเน้นข้าราชการไทยซึ่ง 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งย่อมมีความเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยตรง เป็นดังนี้ การดำเนินการเพื่อแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจึงต้องเริ่มจากข้าราซการก่อน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้าง 
ความสำนึก ตระหนักและร่วมรับผิดซอบต่อบ้านเมืองและประซาชนในฐานะผู้รับบริการ
๓. วัตถประสงค์

เพื่อให้ข้าราซการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความสำนึก ตระหนักและร่วมรับผิดซอบ 
ต่อบ้านเมืองและประซาซน
๔. เบ้าหมาย /  ผลผลิต

ผ้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลายพระยา
„ 4๔. พนทดาเบนการ

เทศบาลตำบลปลายพระยา
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ ประชุมวางแผนงาน
๖.๒ จัดทำโครงการ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดซอบ
๖.๓ ผิกอบรมให้ความรู้ และ/หรือศึกษาดูงานการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความ 

สำนึก ตระหนักและร่วมรับผิดซอบ
๖.๔ ปรับใช้กับการทำงาบในองค์กรและการในการบริการประซาซน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ .ศ .๒๔๖๔

๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๙. ผู้ร้บผิดขอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวข้ีวัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความสำนึก ตระหนักและร่วม 

รับผิดซอบต่อบ้านเมืองและประซาซนในฐานะผู้รับบริการ
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นใบองค์กรเทศบาลตำบลปลายพระยา

แผนปฎบิต้กิาร'ปอีงกนัการทจุรติ เ.ทศบาลตำนลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซ่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปขันสากล 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

ในทุกวันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและขับเคลื่อน 
งานเพื่อการต่อต้านคอร์รับชั่น ประเทศไทยจึงกำหนดวันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 
สากล (ประเทศไทย) เทศบาลตำบลปลายพระยาในฐานะ อปท.ต้นแบบการป้องกันการทุจริต จึงกำหนด
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปขันสากล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตอย่าง 
จริงจัง
๓. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ ประซาสัมพันธ์การต่อต้านคอร์รัปขัน และลงนามประกาศสัตยาบรรณต่อต้าน 
การทุจริต
๔. เป ้าหมาย/ผลผลิต

ผู้บริหาร สมาซิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ ประซาซาซน และเครือข่ายต้านทุจริต รวมจำนวน 
๒๐๐ คน
๕. พื้นที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา และกิจกรรมเดินรณรงค์ ณ จังหวัดกระบี่
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ ประชุมเครือข่ายวางแผนงาน 
๖.๒ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดขอบ 
๖.๓ ดำเนินกิจกรรม 
๖.๕ สรุป ประเมินผลโครงการ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา ร่วมกับเครือข่าย อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการ 

ทุจริต สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงาน ป.ป.ซ.ประจำจังหวัดกระบี่ ส่วนราขการอื่นๆ ภาคเอกขน และ ภาค
ประซาซน
๑ 0. ตัวช้ี-วัด /  ผลลัพธ์

๑๐.๑ มีกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านการทุจริต และประกาศสัตยาบรรณต่อต้านการทุจริต 
๑๐.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประซาซน มีความตระหนักและสำนึกในการทุจริตคอร์รัปชั่น

แผนปฎบิตกิารฟอ้งกบัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซ่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเข้าวัดฟ้งธรรมวันธรรมสวนะ 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาฃองโครงการ

ธรรมะเป็นสิ่งกล่อมเกลาจิตใจ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ปีจจุบันพุทธศาสนิกซนส่วน 
หนึ่งที่ห่างไกลจากวัด การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้บุคคลเข้าวัดเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะวันธรรม 
สวนะ เพื่อให้ถือปฏิบํติในฐานะพุทธศาสนิกซนสืบไป
๓. วัตลุประสงค์

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้บุคคลเข้าวัด ทำกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรม 
๔. เปาหมาย /  ผลผลิต

พนักงานเจ้าหน้าที่ พุทธคาสนิกซนในเซตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา 
๔. พ้ืนท่ีดำเนินการ

วัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ เข้าวัดฟ้งธรรม
๖.๒ กิจกรรมพัฒนาปฏิสังฃร ทำนุบำรุงศาสนสถาน 
๖.๓ กิจกรรมพบปะสังสรรค์นันทนาการต่างๆ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมไข้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวช้ีวัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ เทศบาล ซมซบ วัดมีกิจกรรมร่วมกันทุกวันธรรมสวนะ
๑๐.๒ วัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมพบปะนันทนาการ และยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

เพนปฏบิต้กิารปอ้งกบัการทจุรติ เทศบาลตำ'ชลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเด็กปลายพระยา โตไปไมโกง 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

ความซื่อสัตย์สุจริต การเสียสละ เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความสงบสุขของสังคมโดยส่วนรวม เด็ก 
และเยาวซนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จะต้องได้รับการปลูกผิงทัศนคติที่ดีในการเห็น 
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
๓. วัตฤประสงค์

๓.๑ เพื่อปลูกผิงความซื่อสัตย์สุจริต การเสียสละให้แก่เด็กและเยาวชน 
๓.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวซนได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโนทางที่ดี 
๓.๓ พัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนเพื่อให้เป็นแบบอย่างและสามารถถ่ายทอดแก่เด็ก

๔. เป้าหมาย /  ผลผลิต
เด็กและ เยาวซน และครู ในสถานศึกษา4::๕. พนทดาเนนการ
เทศบาลตำบลปลายพระยา และโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถเป็นแบบอย่างและสามารถสอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความ 

เสียสละในบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน
๖.๒ ปลูกผิงความซื่อสัตย์สุจริต การเสียสละให้แก1เด็กและเยาวซนได้เรียนร้และมีกิจกรรมที่สื่อให้เห็น 

ถึงประโยซน์ฃองความซ่ือสัตย์สุจริต
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดขอบ

สูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายพระยา 
๑๐. ตัวชี้'รัด /  ผลลัพธ์

๑0.๑  เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมใบการทำงานเพื่อส่วนรวมมากขึ้น 
๑๐.๒ มีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม

แผนปฎบิต้การปอังกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซ่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
๒. หลักการและเหตุผล /  ท่ีมาฃองโครงการ

ทรัพยากรบุคคล และระบบบริหารงานบริหารงานบุคคล เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานเพื่อ 
บริการประขาซนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการการบริหารงานบุคคลเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ขัดเจน การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจึงมีความสำคัญ 
เป็นอย่างยิ่ง
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีศักยภาพ 
๓.๒ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

๔. เป ้าหมาย /  ผลผลิต
๔.๑ แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๔ ปี 
๔.๒ แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 
๔.๓ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

๔. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลปลายพระยา

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ จัดประซุมเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
๖.๒ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรต่างๆ 
๖.๓ ดำเนินการพัฒนาบุคลาการตามแผน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔)

๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่มีค่าใซ้จ่าย

๙. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา

๑๐. ตัวช้ีวัด /  ผลลัพธ์
๑0.๑  บุคลากรได้รับการพัฒนา
๑๐.๒ มีแผนพัฒนาบุคลากรสำรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

แผนปฏบิต้กิารฟอ้งกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลาย■ พระยา อำ๓ อปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มา,ของ'โครงการ

ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบทีพัฒนาเพื่อการจัดเก็บรายได้ขององค์กรให้เกิด 
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นระบบโปรแกรมฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานรายได้และทรัพย์สินทุก 
อย่าง เซ่น จำนวนผู้เสียภาษี ประเภทธุรกิจร้านค้า ข้อมูลที่ดิน เอกสารสิทธิต่างๆ ซึ่งมีความเที่ยงตรง ทำให้เกิด 
ความซัดเจน เท่าเทียมมีมาตรฐาน
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์กรมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี 

๔. เป ็าห ม าย/ผ ลผล ิต
ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ 

๔. พ้ืนท่ีดำเนินการ
เขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ พัฒนาระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๖.๒ ปรับปรุง จัดเก็บฐานข้อมูลให้เป็นบีจจุบัน 
๖.๓ ประมวลผล และตำเนินการจัดเก็บ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใช้งบประมาณ

๙. ผู้ร้บผิด1ขอบ
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวข้ี-วัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๑๐.๒ ไม่มีผู้ชำระภาษีตกค้าง

แผนปฏบิตักิารปอ้งกบัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการจัดซื้อ จัดจ้างโปร่งใส 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นกระบวนการในการดำเนินการขององค์กรในการสรรหาผู้รับเหมามาดำเนินการ 
กิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ เซ่น การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา หรือ กรณีพิเศษ ซ่ึง
จำเป็นจะต้องมีความโปร่งใส ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรและประซาขนได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการ 
อย่างแท้จริง
๓. วัตถประสงค์

๓.๑ เพื่อพัฒนาระบบการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
๓.๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม
๓.๓ เพื่อให้องค์กรไต้ดำเนินกิจกรรม/โครงการที่มีคุณภาพแก่ประซาซน 

๔. เป้าหมาย /  ผลผลิต
ระบบและกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ในข้ันตอนต่างๆ

๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ พัฒนาปรับปรุงโปรแกรม ระบบงานเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง
๖.๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
๖.๓ แต่งตั้งตัวแทนภาคประขาซนเข้ามามีส่วนร่วม เข่น กรรมการตรวจรับงานจ้าง

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดขอบ
กองคลัง เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑0. ตัวข้ี,วัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 
๑๐.๒ มีกิจกรรม/โครงการที่มีคุณภาพ

แผนปฎบิตัการ'ปอ้งกบัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จงัหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ขื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบตราซการ 
๒. หลักการและเหตุผล /  ทีม่าของโครงการ

การบริหารจัดการองค์กรและจัดบริการสาธารณะแก่ประซาซนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นที่ 
ต้องมีการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ซององค์กร โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่งงานในหน้าที่นั้นๆ ภายใต้การกำกับดูแลซองผู้บังคับบัญซาเป็นซั้นๆไป คำรับรองการปฏิบัติราซการ 
จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญซา สามารถใซ้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานซองเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
๓.๒ เพื่อสร้างความรับผิดซอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กำหนด

๔. เป้าหมาย /  ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทั้งหมด

๕. พื้นท่ีดำเนินการ
เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ประ6ชุม กำหนดแนวทางร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกับผู้บังคับบัญซา 
๖.๒ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราซการ 

๑) ลูกจ้างทำกับหัวหน้างาน 
๒) หัวหน้างานทำกับหัวหน้ากอง 
๓) หัวหน้ากองทำกับปลัดเทศบาล 
๔) ปลัดเทศบาลทำกับผู้บริหาร

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใซ้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดขอบ
หน่วยงานภายใบทุกกอง เทศบาลตำบลปลายพระยา

๑๐. ตัวข้ี-วัค /  ผลลัพธี
๑๐.๑ มีคำรับรองการปฏิบัติราขการ
๑๐.๑ การดำเนินงานขององค์กรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เซ่น มาตรฐานตำแหน่งกำหนด มาตรฐานการ 

ปฏิบตราซการฃององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ธรรมาภิบาล)

แผนปฏบิต้กิาร'ปอ็งกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การพัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

การสร้างความโปร่งใสในการทำงานขององค์กร ต้องเกิดจากการกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค 
ประขาขน โดยเฉพาะในส่วนของการตรวจสอบ การติดตามการดำเนินงาน หรือการร้องเรียนเพื่อให้ทราบ 
ข้อมูลหรือเพื่อให้องค์กรให้ความข่วยเหลือในกรณีต่างๆ
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
๓.๒ เพื่อสร้างซ่องทางการรับฟ้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ 
๓.๓ เพื่อให้การตอบข้อซักถาม การข่วยเหลือประซาซนมีประสิทธิภาพ

๔. เปาหมาย /  ผลผลิต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ

๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ประขุม กำหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน
๖.๒ ปรับปรุงศูนย์รับเรื่องร้องเรียนให้มีความเหมาะสมในการทำงาน สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ 

ร้อง เพิ่มซ่องทางการร้องเรียน
๖.๓ เพิ่มสมรรถนะคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดขอบ
ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวขี้วัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ ไม่มีข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
๑๐.๑ มีซ่องทางรับเรื่องร้องเรียนหลายซ่องทาง เซ่น จดหมาย ต้รับเรื่อง โทรศัพท์ เว็บบอร์ด สาย

ด่วน

แผนปฎฟิส้กืารปอ้งกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซ่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการแกอบรมระเบียบกฎหมายว่าด้วยการบีองกันการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

บีจจุบ ันบีญหาการทุจริตมีมากยิงขั้น ส่วนหนึ่งเนืองจากไม่รู้ล ักษณะการกระทำผิด ไม่รู้ระเบียบ 
กฎหมาย หรือบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด ทำให้ไม่เกิดความเกรงกลัวและสำนึก การให้ความรู้เรืองระเบียบ 
กฎหมายว่าด้วยการบีองกันการทุจริต จึงน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่น่าจะสามารถบีองกันการเกิดการทุจริตได้
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อจัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการบีองกันการทุจริตแก่องค์กร 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ภาคเอกซน ภาคประซาซนและซุมซน
๔. เบีาหมาย /  ผลผลิต

ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ภาคเอกซน ภาคประซาซน และชุมซน 
๔. พื้นที่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลปลายพระยา และชุมขนในเขตพ้ืนท่ี
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ จัดอบรมให้ความรู้
๖.๒ จัดทำสื่อเผยแพร่ประซาสัมพันธ์

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดขอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวข้ีวัค /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ องค์กร พนักงานเจ้าหน้าที่ ภาคเอกซน ภาคประซาซนและชุมซน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 

การบีองกันการทุจริต

แผนปฎบิต้การฟอ้งกบัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำนาอปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซ่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการลดขั้นตอนงานบริการประซาชน 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประซาซน ภายใต้บทบาทหน้าที่ 
และงานบริการประเภทต่างๆ ซึ่งมีข้อระเบียบ เงื่อนไขต่างๆในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ ซึ่งบางครั้งทำให้ 
เกิดความล่าข้า ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและส่งผลโดยภาพรวมต่อองค์กร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้อง 
ปรับปรุงระบบการให้บริการในส่วนซองขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
๓. วัตถุประสงค์

เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประซาซน จำนวน ๒๘ กระบวนงาน
๔. เป้าหมาย /  ผลผลิต

พนักงานเจ้าหน้าที่ ประซาซนผู้ใข้บริการ
๔. พ้ืนท่ีดำเนินการ

เทศบาลตำบลปลายพระยา และขุมซนในเขตพ้ืนท่ี 
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ จัดประขุมเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดภารกิจงานที่จะลดขั้นตอนและระยะเวลางานบริการ 
๖.๒ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลางานบริการซองแต่ละภารกิจงานบริการ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใข้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานภายในทุกกอง เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ต้วชี้วัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ การกำหนดมาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลางานบริการ จำนวน ๒๘ กระบวนงาน

แผนปฎบิต้กิารฟอ้งกบัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซ่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

การดำเนินงานเพื่อบริการประซาซนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินความพึง 
พอใจของผู้รับบริการ ทั้งนี้เพื่อจะใต้ทราบถึงความบกพร่อง หรือข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจากผู้ใซ้บริการ
๓. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องหรือข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจากผู้รับบริการ 
๔. เป ้าหมาย/ผลผลิต

ประซาชน หน่วยงานผู้ใข้บริการของเทศบาลตำบลปลายพระยา 
๔. พื้นที่ดำเนินการ

ชุมชน หน่วยงานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา 
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการประเมินความพึงพอใจ
๖.๒ จัดทำแบบประเมิน หรือ จ้างหน่วยงานที่เป็นกลางดำเนินการประเมิน
๖.๓ สรุป ประมวลวิเคราะห์ผล ประกาศให้ประซาซนทราบ นำมาปรับปรุงงานบริการ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาร พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดขอบ
งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวช้ีวัด /  ผลลัพธ์
(5)0.ร) ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
๑๐.๒ไม่มีข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานบริการ

นพบปฏบิตักิารปอ้งกบัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งาน 
นั้นประสบความสำเร็จ ซึ่งทั้งนี้เทศบาลเองก็จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการพัฒนาการของประขาซนหรือ 
ขุมซน ตังนั้นการดำเนินงานในลักษณะเซิงรุก จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมและการให้ความ 
ร่วมมือจากภาคประซาซน โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลยิ้ม จึงมีเปัาหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ 
ขุมซน โดยการจัดงานบริการต่างๆลงสู่ขุมซน
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนรับฟ้งความคิดเห็น และจัดบริการต่างๆให้กับประซาซนในขุมซนในเซิงรุก 
๓.๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมจากประซาซน

๔. เป้าหมาย /  ผลผลิต
รับฟ้งความคิดเห็น และจัดบริการต่างๆให้กับประซาซนในขุมซน ๗ ขุมซนในเซตเทศบาล 

๔. พื้นที่ดำเนินการ
ขุมซนทุกขุมซน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ประสานงานกับขุมซนเพื่อจัดทำกำหนดการและกิจกรรมการบริการ 
๖.๒ จัดทำโครงการ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดซอบ 
๖.๓ จัดบริการในขุมซน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดขอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวช้ี'วัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประซาซนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น 
๑๐.๒ มีบริการเซิงรุกให้กับประซาซนทุกขุมซน

แผนปฎปิต้กิารปอ้งกบัการทจุรติ 1ทศบาลตำบลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การแต่งตั้งคณะกรรมการประซาคมชุมขน 
๒. หลักการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

ซ่องทางการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับชุมซน ป้จจุบันมีหลากหลายซ่องทาง เซ่น ทาง 
วิทยุ หนังสือราซการ อินเตอร์ณ็ต ซึ่งโดยส่วนมากเป็นการสื่อสารทางเดียวทำให้บางครั้งมีความคลาดเคลื่อน 
หรือไม่เข้าใจในข่าวสารนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการประซาคมชุมซน จะเป็นซ่องทางสื่อสารที่สามารถ 
ลดข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการประซาคมชุมซนจะทำหน้าที่ในการประสานงาน 
แจ้งข่าว รับฟ้งข้อคิดเห็น แก้ไขป้ญหาเบื้องด้นให้กับชุมซนได้เป็นอย่างดี
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเป็นซ่องทางการประสานความร่วมมือในการประสานงาน แจ้งข่าว รับฟ้งข้อคิดเห็น แก้ไข 
ป้ญหาเบื้องด้นให้กับชุมซนระหว่างเทศบาลกับชุมซน

๓.๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมซนกับเทศบาล
๔. เป้าหมาย /  ผลผลิต

คณะกรรมการประชาคมชุมซน จำนวน ๗ ชุมซน
๔. พื้นท่ีดำเนินการ

ชุมซนทุกชุมซน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ จัดประชุมกับชุมซนเพื่อขี้แจงทำความเข้าใจ 
๖.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาชุมซน 
๖.๓ ที่ปรึกษาชุมซนปฏิบัติหน้าที่

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดซอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวข้ีวัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีคณะกรรมการประซาคมชุมซน จำนวน ๗ ชุมซน
๑๐.๒ การทำงานร่วมกันระหว่างชุมซนกับเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนปฎฟิต้กิารฟอ้งกบัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวดักระบี่



?

รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ชื่อโครงการ ศูนย์บูรณาการร่วมเครือข่ายภาครัฐ เอกซน และประซาสังคม
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่จะ 
ทำให้ภารกิจงานประสบผลสำเร็จ ซ ึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นนอกจากประซาซนในเซตเทศบาลแล้ว 
เทศบาลจำเป ็นต้องมีภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของเทศบาล จึงต้องมีการประสานความ 
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกซน
๓. วัตคุประสงค์

๓.๑ เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างเครือข่ายภาครัฐ เอกซน และประซาสังคมในการขับเคลื่อน 
ภารกิจงานของเทศบาล

๓.๒ เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะ และภารกิจงานต่าง  ๆซองเทศบาลประสบผลสำเร็จ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

เครือข่าย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกซน 
๕. พื้นท่ีดำเนินการ

เขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ ประสานความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกขน ในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 
๖.๒ จัดการประขุมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 
๖.๓ จัดทำบันทึกข้อตกลงในภารกิจที่ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. งบประมาณ
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดขอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวข้ี'รัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ เทศบาลตำบลปลายพระยามีภาคีเครือข่ายในการร่วมซับเคลื่อนภารกิจซองเทศบาล 
๑๐.๒ ประซาซนในเซตเทศบาลได้รับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏบิต้ก๊ารปอ้งกนัการทจุรติ 1ทศบาลตำบลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การส่งเสริมกระบวบการจัดทำแผนชุมซนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ
การจัดทำแผนชุมชนเป ็นกระบวนการสำคัญในการสร้างการมีส ่วนร่วมจากประซาซน ชุมชน 

หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ร่วมกำหนดนโยบาย 
โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาใบการบริหารงานของเทศบาลตำบลปลายพระยา แล้วนำ 
ข้อมูลจากแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาเทศบาลสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะกำหนด 
ทิศทางและเปัาหมายการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบูรณาการความ 
ร่วมมือจากประซาซนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. วัตถประสงค์

๓.๑ ประซาซนในหมู่บ้าน/ชุมซน มีการประชาคม และกระบวนการเรียนเร่วมกัน
๓.๒ ประซาซบร่วมกันคิด แสดงความเห็น และวิเคราะห์ประเด็นในพื้นที่ และมีความเข้าใจร่วมกัน
๓.๓ เกิดแผนชุมชนที่ได้จากกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ การวิเคราะห์/สังเคราะห์ของชุมชน

อย่างแท้จริง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

๔.๑ เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และศักยภาพในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมซน 
๔.๒ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมซน ในการพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการ และศักยภาพที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมซน
๔.๓ เพื่อประสานเชื่อมโยงความต้องการของชุมชน ภายใต้แผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
๔. พื้นที่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลปลายพระยา และบริเวณในพื้นที่ 
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ จัดเวท ีประชาคมเพ ื่อทบทวนแผนชุมชน และร่วมระดมความคิดเห ็น ข้อเสนอแนะ 
ร่วมรับพิงข้อมูล ตลอดจนรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน

๖.๒ จัดประชุมพนักงานเพื่อเข้าร่วมรับพิงข้อมูล ปัญหาความต้องการในการบริหารงาน 
เทศบาลตำบลปลายพระยา

๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อรวบรวมประเด็นการพัฒนา 
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

๖.๔ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปลายพระยา เพื่อร่วมพิจารณาแผนสามปี 
๖.๔ ผู้บริหารประกาศใช้และประซาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

แผนปฎบ็ด้กิารปอิงกนัการทจุรติ เทศบาลตำบล■ ปลายพระยา อำนาอปลายพระยา จังหวดักระบี่



๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดขอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวช้ี-รัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีแผนชุมซนทุกขุมซน จำนวน ๗ ชุมซน 
๑๐.๑ ชุมซนกำหนดทิศทางการพัฒนาของตนเอง 
๑๐.๒ ประซาซนมีคุณภาพขีวิตที่ดีขึ้น

แผนปฎบิต้กิารปอังกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำนาอปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซ่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เครอืขา่ยการปองกนัการทจุรติ 
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

การฟอ้งกนัการทจุรติถอืเปน็หนา้ทีข่องทกุภาคสว่น รวมถงึประซาซนทกุคน ในการขบัเคลือ่นงาน 
ฟอ้งกนัการทจุรติใหม้ปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ จงึจำเปน็ตอ้งมกีารประสานงานความรว่มมอีฃองทกุหนว่ยงานทกุ 
ภาคสว่นทีเ่กีย่วซอ้ง เปน็ดงันี ้ เทศบาลตำบลปลายพระยาจงึไดจ้ดัทำโครงการเครอืขา่ยการฟอ้งกนัการทจุรติ 
ข้ึน เพือ่ขบัเคลือ่นงานดา้นการฟอ้งกนัการทจุรติใหป้ระสบผลสำเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ
๓. วัตชุประสงค์

๓.๑ เพือ่สรา้งเครอืขา่ยในการปอ้งกนัการทจุรติ
๓.๒ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานดา้นการปอ้งกนัการทจุรติซองเทศบาลประสบผลสำเรจ็ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
สรา้งเครอืขา่ยฟอ้งกนัการทจุรติ อันได้แก่ องคก์ารบรหิารสว่นตำบล หนว่ยงานราซการ ซุมซนในเซต

พ้ืนท่ี
๔. พ้ืนท่ีดำเนินการ

พ้ืนท่ีอำ๓ อปลายพระยา พืน้ทีจั่งหวัดกระบี ่
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ ประสานความรว่มมอืเพือ่รบัสมคัรเครอืขา่ยปอ้งกนัการทจุรติ
๖.๒ จดัการประขมุเพือ่ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจกบัเครอืขา่ยปอ้งกนัการทจุรติ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. งบประมาณ
ไมใข้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดขอบ
สำนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวช้ี'วัด /  ผลลัพธ์
๑ 0.๑  เทศบาลมเีครอืขา่ยการปอ้งกนัการทจุรติในการขบัเคลือ่นงานดา้นการปอ้งกนัการทจุรติ 
๑๐.๒ ปญ้หาการทจุรติลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง

แผนปฎบิต้กิารปอ้งกนัการ'ทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซื่อโครงการซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การปรบัปรงุมาตรฐานการตรวจสอบภายใบ การควบคมุ
ภายใน และการบรหิารจดัการความเสีย่ง
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

ตามระเบ ยีบ คณ ะกรรมการตรวจเงนิ แผน่ ดนิ วา่ดว้ยการกำห น ดมาตรฐาน การควบ คมุภายใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดใหเ้ทศบาลจดัทำระบบควบคมุภายในขึน้ เพ ือ่ใหก้ารดำเนนิงานตามภารกจิของเทศบาล 
เกดิประโยซบส์งูสดุและคุม้คา่แกก่ารใชจ้า่ยเงินและทรพัยส์นิของประเทศซาตโิดยรวม
๓. วัตลุประสงค์

๓.๑ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพซองการดำเนนิงาน
๓.๒ เพือ่ใหเ้กดิความเซือ่ถอืใตซ้องการรายงานทางการเงนิ
๓.๓ เพือ่ใหเ้กดิการปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
มมีาตรฐานการควบคมุภายใน การจดัวางระบบควบคมุภายในภายใน และการบรหิารจดัการความ 

เสีย่งซองเทศบาลตำบลปลายพระยาอยา่งมปีระสทิธภิาพ
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ

สำนกังานเทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี ่
๖. วิธดำเนินการ

๖.๑ ประขมุซกัซอ้มทำความเขา้ใจกบัเจา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิซอบในการจดัทำควบคมุภายใน และการ 
บรหิารจดัการความเสีย่ง

๖.๒ ดำเนนิงานจดัทำมาตรฐานการตรวจสอบภายใน การวางระบบควบคมุภายใน และการบรหิาร 
ความเสีย่ง

๖.๓ บงัคับใช้ ตดิตาม ประมวลผล
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ปงีปบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณ

โมใ1ซังบประมาณ
๙. ผู้รับผิดขอบ

สำนกัปลดัเทศบาลและทกุกองฝา่ย เทศบาลตำบลปลายพระยา 
๑๐. ตัวข้ีวัด /  ผลลัพธ์

๑๐.๑ เทศบาลตำบลปลายพระยามกีารจดัวางระบบควบคมุภายในตามระเบยีบ ฯ กำหนด 
๑๐.๒ การดำเนนิงานตามภารกจิของเทศบาลเกดิประโยขนส์งูสดุและคุม้คา่แกก่ารใชจ้า่ยเงนิ

แผนปฏฟิต้กิารฟอ้งกบัการทจุรติ เทศบาลตำนลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซื่อโครงการซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการสือ่ (ส่ือมวลซน) สัมพนัธ์ต้านทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

ในยคุสมยัปจัจบุนั ขอ้มลูขา่วสารมคีวามสำคญัและมอีทิธพิลในการดำเนนิซวีติและการบรหิารงาน 
เพือ่ใหเ้กดิประโยซนส์ฃุกบัประซาขน โดยผูท้ีท่ำหนา้ทีใ่นการสง่ขอ้มลูขา่วสาร หรอืทีเ่รยีกวา่สือ่มวลซน จึงม ี
ความสำคญัและเปน็ผูม้สี'วนใหก้ารน0าใซข้อ้มลูซา่วสารในทางท,ีถกูตอ้งหรอืไม1ถกูตอ้งใหก้บัประซาซนหรอื 
องคก์รหนว่ยงานภาครฐั
๓. วัตลุประสงค์

๓.๑ เพือ่สรา้งกลไกการตรวจสอบจากสือ่สาธารณะ ในการสรา้งความนา่เซือ่ถอืขององคก์ร 
๓.๒ เพือ่สรา้งเครอืขา่ยรว่มในการทำงานและรว่มตรวจสอบรายงานผลการดำเนนิงาน

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
สรา้งเครอืขา่ยสือ่มวลซนในพืน้ทีใ่บการรว่มกนัทำงานและรว่มตรวจสอบรายงานผลการดำเนนิงาน

๔. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ประสานสือ่มวลซนเพือ่ซีแ้จงทำความเขา้ใจในการสรา้งกระบวนการภาคเีครอืขา่ย 
๖.๒ จดัทำบนัทกึขอ้ตกลงรว่มทำงาน ตรวจสอบ เผยแพรก่ารทำงานและขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ 
๖.๓ เฝา็ระวงั ตรวจสอบการปฏบิตัหินา้ทีข่ององคก์ร เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณ
จำนวน ๔,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารท่ัวไป สำนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา

๑๐. ตัวชี้วัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ องค์กร ซุมขน ประซาซนปลอดการทจุรติ
๑๐.๒ มภีาคสีือ่มวลซนรว่มตำเนนิงานเพือ่บรกิารประซาซน

แผนปฎิ̂ การปอ้งกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซื่อโครงการขื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการพฒันาศกัยภาพสมาซกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิาร 
ทอ้งถิน่ในการปฏบิตังิานตามอำนาจหนา้ที่
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

โครงสรา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย ๓ สว่นหลกัไดแ้ก ่ ฝา่ยขา้ราซการประจำ 
ขา้ราซการฝา่ยการเมอืง ไดแ้ก ่ ฝา่ยบรหิารและฝา่ยสภาทอ้งถิน่ ซึง่มผีูบ้รหิารทำหนา้ทีใ่นการบรหิารงานเพือ่ 
บรกิารสาธารณะแกป่ระชาขน และสมาซกิสภาทอ้งถิน่ทำหนา้ทีใ่นตรวจสอบการดำเนนิงานและเหน็ชอบรา่ง 
งบประมาณรายจา่ย ซึง่ทัง้นีต้อ้งพงึยดึถอืระเบยีบกฎหมายในการปฏบิตังิานเปน็สำคญั
๓. วัตถุประสงค์

๑. เพือ่เปน็การพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานตามอำนาจหนา้ทีข่องสมาซกิสภาทอ้งถิน่และ 
ผู้บริหารทอ้งถิน่ใหม้ปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้

๒. การบรหิารงานตามภารกจิของเทศบาลตำบลปลายพระยาประสบผลสำเรจ็ตามเบาีหมายและ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของประซาขนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
๔. เบ้าหมาย/ผลผลิต

ผูบ้รหิาร และสมาซกิสภา ซองเทศบาลตำบลปลายพระยา 
๔. พื้นท่ีดำเนินการ

สำนกังานเทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี ่
๖. วิธีดำเนินการ

๑. จดัทำคูม่อีการปฏบิตังิานตามอำนาจหนา้ทีซ่องผูบ้รหิาร และสมาซกิสภาเทศบาล 
๒. จัดแกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตังิานตามอำนาจหนา้ที ่ และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 

ปฏบิตังิานซองผูบ้ริหาร และสมาซิกสภาเทศบาล
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
๘. งบประมาณ

จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ

งานการเจา้หนา้ที ่ สำนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา 
๑๐. ตวัข้ีวัด /  ผลลัพธ์

๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาซกิสภาเทศบาลมคีวามรู ้ความเขา้ใจในอำนาจหนา้ที ่ และระเบยีบที ่
เกีย่วขอ้งในการปฏบิตังิาน

๑๐.๒ การดำเนนิงานตามภารกจิงานซองเทศบาลประสบผลสำเรจ็ตามเบาีหมายทีว่างไว ้ และ 
สามารถตอบสนอมตอ่ความตอ้งการซองประขาซนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

แผนปฏบิตักิารปอ้งกบัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ชื่อโครงการซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

เทศบาลตำบลปลายพระยา ไดน้อ้มนำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มาประยกุตใ์ชใ้นการ 
บรหิารจดัการองคก์รและจัดบรกิารสาธารณะแกป่ระซาขนใหม้คีณุภาพชวีติทีด่อียา่งยัง่ยนื ภายใตห้ลกัความ 
พอประมาณ การมเีหตมุผีล การมภีมูคิุม้กนั และเงือ่นไขของความรูแ้ละคณุธรรม โดยทีเ่ทศบาลไดน้ำมาปรบั 
ใชไ้ดก้บัทกุภารกจิหนา้ทีข่องเทศบาล โดยเฉพาะการตำเนนิงานดว้ยความโปรง่ใส สจุริต เทีย่งธรรม อันส่งผล 
ใหเ้ทศบาลไดร้บัรางวลัซนะเลศิถว้ยพระราซทานพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ วั ป ี ๒๔๕๒ ตามโครงการ 
ประกวดการดำเนนิงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง จากสำนกังาน กปร. และแตง่ตัง้ใหเ้ทศบาล 
เปน็ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงดน้แบบ ประ๓ ท หนว่ยงานองคก์รภาครัฐในสว่นภมูภิาค
๓. วัตลุประสงค์

เพือ่จดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงใหเ้ปน็ศนูยแ์หง่การเรยีนรูก้ารดำเนนิงานตามหลกัปรชัญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตำบลปลายพระยา เปน็แหลง่ศกึษาและเปลีย่นเรยีนรูเ้ซงิวซิาการและ 
การปีกปฏิบต'จริง
๔. พื้นที่ดำเนินการ

สำนกังานเทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี ่
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ จดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
๖.๒ เตรยีมความพรอ้มในดา้นบคุลากร สถานท่ี ส่ือ องคค์วามรู้
๖.๓ ใหบ้รกิารการเรยีนรูใ้นลกัษณะตา่งๆ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณ
๓๐,๐๐๐.- บาท

๙. ผู้รับผิดซอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตวัซ้ีวัด /  ผลลัพส์
๑๐.๑ มศีนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง เปน็ตน้แบบและแบบอยา่งความสำเรจ็ 
๑๐.๒ ประซาซน หนว่ยงานภาครฐั เอกขน เชา้แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารดำเนนิงานตามหลกัปรชัญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีง
๑๐.๓ ประซาซนในเขตพืน้ทีม่คีณุภาพชวีติทีด่อียา่งยัง่ยนื

แผบปฎบิต้กิารปอ๋งกบัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ขือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการองคก์รตน้แบบดา้นการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

เทศบาลไดน้ำหลกับรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีหรือ หลกัธรรมาภบิาล ขืง่ประกอบดว้ย หลกัคณุธรรม 
นิติธรรม หลกัความรบัผดิซอบ หลักความโปร่งใส หลกัการมสีว่นร่วม และหลกัความคุม้คา่ มาใซเ้ปน็เครือ่งมอื 
ในการปฏบิต้งิานเพือ่บำบดัทกุขบ์ำรงุสขุใหแ้ก,พีน่อ้งประซาซน ซึง่สง่ผลใหเ้ทศบาลตำบลปลายพระยา ได้รับ 
รางวลัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี ประจำป ี ๒๕๕๒ , ๒๕๕๔ และ พ.ศ. 
๒๕๕๕ จากสำนกังาน สกถ. สำนกัปลดัสำนกันายกรฐัมนตรี
๓. วัตถุประสงค์

จดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูด้า้นการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล เพือ่เปน็แหลง่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ 
รวบรวมองคค์วามรูด้า้นการบรหิารงานตามหลกัธรรมากบิาล
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

๔.๑ เทศบาลตำบลปลายพระยา เปน็องคก์รตน้แบบดา้นการบรหิารงาบตามหลกัธรรมาภบิาล 
๔.๒ ศนูยเ์รยีนรูด้า้นการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล เปน็แหลง่รวบรวม คดิคน้นวัตกรรมการ 

บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
๕. พื้นที่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ จดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูด้า้นการบรหิารงานตามหลกัธรรมากบิาล 
๖.๒ เตรยีมความพรอ้มในดา้นบคุลากร สถานท่ี ส่ือ องคค์วามรู ้
๖.๓ ใหบ้รกิารการเรยีนรูใ้นลกัษณะตา่งๆ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณ
ไมไซ้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวขี ้ วั ด/ผลลั พธ
๑๐.๑ มศีนูยเ์รยีบรูด้า้นการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
๑๐.๒ ประซาซน หนว่ยงานภาครฐั เอกซน เขา้แลกเปลีย่นเรยีบรูก้ารดำเนนิงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
๑๐.๓ ประซาซนในเขตพืน้ทีม่คีณุภาพซวีติทีด่อียา่งยัง่ยนื

แผนปฎใิวคัการปอ้งกนัการทจุรติ เทศ'บาลตำบลปลายพระยา อำนใอปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ขื่อโครงการซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การจดัตัง้ศูนย์ยุติธรรมซมซน 
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

สำนกังานยตุธิรรมจงัหวดักระบี ่ไดจ้ดัตัง้ศนูยย์ตุธิรรมซมุซนเทศบาลตำบลปลายพระยา เพือ่เปน็การ 
พฒันากระบวนการยตุธิรรม ตามยทุธศาสตรป์ระเทศวา่ดว้ยการลดความเหลือ่มลํา้ในกระบวนการยตุธิรรม โดย 
มุง่เนน้ใหป้ระซาซนมสีว่นรว่มและมโีอกาสเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็
๓. วัตถุประสงค์

๑. เพ ือ่เปน็การเฝา็ระวงัและปอ้งกนัปญ้หาอาซญากรรม การทจุรติและประพฤตมิซิอบ และการทำ 
ความผดิกฎหมายตา่ง ๆ

๒. เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอื ดแูล ให้คำแนะนำ และแกไ้ขปญ้หาในเบือ้งตน้แก'ผูไ้ดรั้บความเดอืดรอ้น หรือ 
ผูท้ีต่อ้งการคำแนะนำเบือ้งตน้ทางดา้นกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

๓. ใหค้วามซว่ยเหลอื ดแูล ผูท้ ี'่ไดร้บัความเสยีหาย หรอืไดร้บัผลกระทบจากอาซญากรรม และ 
ประสานงานหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ดำเนนิการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

ประซาซนในเซตเทศบาลตำบลปลายพระยา
๕. พื้นที่ดำเนินการ

สำนกังานเทศบาลตำบลปลายพระยา
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ ประซมุรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่รว่มวางแผนการจดัตัง้ศนูยย์ตุธิรรมซมุซน
๖.๒ แตง่ตัง้คณะกรรมการยตุธิรรมซมุซนเทศบาลตำบลปลายพระยา
๖.๓ จดัทำเอกสารเผยแพรป่ระซาสมัพนัธข์อ้มลูเกีย่วกบัศนูยย์ตุธิรรมชมุขน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. งบประมาณ
ไมใ่ข้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดขอบ
งานนติกิาร สำนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวข้ีวัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ ปญ้หาอาซญากรรม การทจุรติและประพฤตมิซิอบ และการทำความผดิกฎหมายตา่ง  ๆใน 

ชมุขนซองเทศบาลลดลง
๑๐.๒ ประซาขนไดร้บัการซว่ยเหลอื ดูแล ให้คำแนะนำ ในการแกไ้ขปญ้หาในเบือ้งตน้ทางดา้น 

กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม
๑๐.๓ ประซาชนผูท้ี!่ดร้บัความเสยีหาย หรอืผลกระทบจากอาซญากรรมไดร้บัการชว่ยเหลอื ดูแล ใน 

การประสานงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ดำเนนิการ

แผนปฎบิต้กิารปอ้งกนัการทจุรติ เทศบาลตำนลปลายพระยา อำเภอ■ ปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ชื่อโครงการชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การจดัทำคูม่อืการพฒันาและสง่เสรมิการปฏบิตังิานเพือ่ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

การมผีลประโยชนท์บัซอ้นถอืเปน็การทจุรติคอรร์ปัชัน่ประเภทหนึง่ เพราะเปน็การแสวงหาประโยชน ์
สว่นบคุคลโดยการละเมดิตอ่กฎหมาย หรอืจรยิธรรม ดว้ยการใชอ้ำนาจในตำแหนง่หนา้ทีไ่ปแทรกแซงการใช ้
ดลุยพนิจิในกระบวนการตดัสนิใจของเจา้หนา้ทีข่องรฐั จนสง่ผลกระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะของสว่นรว่ม 
เปน็ประเดน็ปญัหาทางการบรหิารภาครฐัทีเ่ปน็บอ่เกดิของปญัหาการทจุรติประพฤตมิชิอบ
๓. วัตถุประสงค์

เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทคบาล และพนกังานเทศบาล 
๔. เป า้หมาย/ผลผลิต

ผ้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล และพนกังานจา้งเทศบาลตำบลปลายพระยาiZZz๕. พนทดาเนนการ
สำนกังานเทศบาลตำบลปลายพระยา

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทำคูม่อืพฒันาและสง่เสรมิการปฏบิตังิานเพือ่ปอ้งกนัผลประโยชนท์บั

ซ้อน
๖.๒ จดัประขมุคณะกรรมการ ฯ เพือ่กำหนดแนวทางในการจดัทำคูม่อี ฯ 
๖.๓ จดัทำคูม่อี ฯ
๖.๔ ประกาศ'ใช้คูมื่อ และแจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วชอ้งทราบ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณ
ไมใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจา้หนา้ที ่ สำนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวช้ี-วั ด/ผลลั พธ์
ผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล และพนกังานเทศบาล มคีูม่อีพฒันาและสง่เสรมิการปฏบิตังิานเพือ่ 

ป้องกันผลประโยชนท์บัซ้อน เปน็แนวทางใบการปฏบิตังิาน

นผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ
๑. ซ่ือโครงการชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการนวตักรรมการบรหิารจดัการ ๓๖๐ องศา ภายใต ้
หลกัปรซัญาฃองเศรษฐกจิพอเพยีง
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

ท้องถ่ินที,กำลงัพฒันาและเตบิโต ตามยคุโลกาภวิฒันแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ยอ่มสง่ผลด ี
ต่อซุมซนและคนในท้องถ่ิน แตใ่นขณะเดยีวกนักย็งัมปีญ้หาตา่งๆตามมาทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประซาซนหรอืแมแ้ต ่
ตวัองคก์รเทศบาลเอง ทัง้ในลกัษณะปญ้หาเซงิเดีย่ว บา้งเปน็ปญ้หาเซงิซอ้น ซึง่เปน็โปตามลกัษณะซองสภาพ 
ความเจรญิเตบิโตของเมอืง ตามบรบิททางสงัคมและการดำรงวถิซีวีติซองประซาซนทีอ่าศยัอยูใ่นขมุซนนัน้ๆ 
เซ่น เพศ ซว่งอาย ุ สถานะทางสงัคม ลกัษณะทางกายภาพ ภมูศิาสตร ์ประเพณวีฒันธรรม สขุภาพและอนามยั 
อาซีพ ความรู ้สิง่แวดล้อม การเขา้ถงึสวสัดกิารสงัคมเมอืง และรวมถงีปญ้หาการบรหิารจดัการ ดังน้ัน ปญ้หา 
ซองขมุซนจงึมหีลากหลายตา้นและความตอ้งการ เปน็ดงันี ้การบรหิารงานเพือ่แกไ้ข{เญหาของของขมุขนจงึ 
ตอ้งอาศยัเครือ่งมอีทีส่ามารถแกไ้ฃปญ้หาไตท้กุตา้นของปญ้หา และตอ้งดำเนนิการไปพรอ้มๆกนั หากมุง่เนน้ 
ต้านหนึง่ต้านใด กย็อ่มสง่ผลใหป้ญ้หาตา้นอืน่ทวคีวามรนุแรงหรอืเกดิผลกระทบมากขึน้

จากกระบวนการการจดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่และการรบัพงีปญ้หาเรือ่งรอ้งขอ รอ้งเรยีน 
สามารถจำแนกปญ้หาออกเปน็ตา้นหลกัๆ อันใต้แก1 ตา้นสขุภาพ ตา้นอาชพีและสมัมาชพี ตา้นความรูแ้ละ 

คณุธรรม ตา้นสิง่แวดลอ้ม และตา้นโอกาสความเทา่เทยีม ซึง่เกดิกบัประขาซนทกุซ,วงวยั โดยในการแกไ้ข 
ปญีหาจำเปน็ตอ้งมกีารแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทกุซว่งวัย ภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีว่า่ “ใมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงั”
๓. วัตถประสงค์

๑) เพือ่คดิคน้เครือ่งมอืทีใ่ขใ้นการบรหิารงานของทอ้งถิน่ทีม่คีวามเหมาะสมกบัองคก์รและ 
สอดคลอ้งกบับริบทปญ้หาของทอ้งถิน่

๒) เพือ่ใหม้เีครือ่งมอืท,ีใขใ้นการบรหิารงานของเทศบาล โดยประยกุตใ์ซห้ลกัปรซัญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็ตวัแบบในการการบรหิารจดัการเครือ่งมอื

๓) เพือ่ใขใ้นการแกไ้ขปญ้หาในทกุมติขิองสงัคม โดยใขโ้ครงการกจิกรรมทสีำคญัและม ี
จดุเดน่ในเรือ่งแตล่ะตา้นเปน็กลไกขบัเคลือ่นเพือ่แกไ้ขปญ้หาแตล่ะประเดน็ซึง่สอดคลอ้งและครอบคลมุกลุม่ 
ประซาขนผู้ไต้รับประโยซน้

๔) เพือ่ใหป้ระซาซนไตร้บัประโยซนค์รอบคลมุทกุซว่งวยั เพศ และทกุสถานะทางสงัคมดว้ย 
ความเสมอภาค เทา่เทยีม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

ประซาซนในเซตเทศบาลตำบลปลายพระยา
๕. พื้นที่ดำเนินการ

ภายในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ การวเิคราะห  ์ ลงัเคราะหข์อ้มลูสภาพปญ้หาความตอ้งการซองขมุซน ประขาซน หนว่ยงาน 
องคก์ร จากฐานขอ้มลู การจดัประซาคมขมุซนเพือ่การจดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่และการรบัพงีปญ้หาความ 
ตอ้งการ เรือ่งการรอ้งขอ รอ้งเรยีน รวมถงึจากฐานขอ้มลู จปฐ. ขอ้มลูสถานศกึษา และงานวจิยัความพงึพอใจ 
ตอ่เทศบาล

๖.๒ การกำหนดรปูแบบการบรหิารจดัการ

แผนปฏบิต้กิารฟอ้งกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



๗. ระยะเวลาดาฌนการ
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๘. งบประมาณ
ไมใช้งบประมาณ

๙. ผูร้บัผดิซอบ
สำนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตั วขี ้ 'รั ด/ผลลั พธ์
(๑) การสรา้งองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ (Learning O rganizations ะ LO) เพ ือ่การศกึษาเรยีนรู ้

ตลอดชีวิตของประซาซน
(๒) ประโยฃนสุ์ขซองประซาซน (อยู ่ ดี มี สุข) ใหป้ระซาซนมคีณุภาพชวีติทีด่ตีามปจัจยัและ 

บรบิทของตนเองครอบครัว และรวมถงึการฃว่ยเหลอืแบง่บนั เคารพกฎกตกิาของชมุซนและสงัคม
(๓) ดแูลทัว่ถงึ ไมท่ัง่ใครไวข้า้งหลงั ทัว่ถงึ เทา่ทนั เท า่เท ยีม  และเปน็ธรรม คอื การจดั 

สวสัดกิารสงัคมแกป่ระซาซนอยา่งทัว่ถงึเทา่เทยีมไมเ่ลอืกปฏบิตัทิกุเพศ ซว่งวัยและสถานะทางสงัคม

แผนปฎบิตการปอ็งกนัการทจุรติ เทศบาลดำนลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซื่อโครงการซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการศนูยอ์ำนวยการงาบบรกิารสาธารณะเทศบาล 
ตำบลปลายพระยา
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

ตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายรฐัธรรมนญูแหง่ราซอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๖๐ หมวด ๑๔ 
การปกครองสว่นทอ้งถิน่ มาตรา ๒๔๐ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีแ่ละอำนาจดแูลและจดัทำบรกิาร 
สาธารณะหรอืกจิกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชนข์องประชาขนตามหลกัการพฒันาทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื ประกอบ 
กบัพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถงึฉบบัทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา ๔๐ ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย 
ใหเ้ทศบาลตำบลมหีนา้ทีท่ีต่อ้งทำในเขตเทศบาล เพือ่ประโยชนส์ขุของประซาซนโดยวธิบีรกิารกจิการบา้นเมอืง 
ท่ีดี
๓. วัตลุประสงค์

เพือ่ใหบ้รกิารงานบรกิารสาธารณะแกป่ระซาขนไตอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

สามารถใหบ้รกิารงานบรกิารสาธารณะแก1ประซาซนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ท้นท่วงที เทา่เทยีม เป็น 
ธรรม บรรเทาความเสยีหายของชวีติและทรพัยส์นิ
๕. พื้นที่ดำเนินการ

สำนกังาบเทศบาลตำบลปลายพระยา และเซตบรกิารในพืน้ทีเ่ทศบาลตำบลปลายพระยา๖.
วิธีดำเนินการ

๖.๑ จดัตัง้ศนูยอ์ำนวยการงานบรกิารสาธารณะเทศบาลตำบลปลายพระยา 
๖.๒ กำหนดโครงสรา้งและแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการ 
๖.๓ ประชมุกำหนดแนวทางการดำเนนิงาน จดัทำแผนปฏบิตักิารงานบรกิารสาธารณะ 
๖.๔ ใหบ้รกิารรบัเรือ่งรอ้งขอ ร้องทกุข ์รอ้งเรยีน และเร่ืองอ่ืนๆทัว่ไป 
๖.๔ ดำเนนิงานตามภารกจิศนูยอ์ำนวยการงานบรกิารสาธารณะ 
๖.๗ ตดิตามประเมนิผล รายงานผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๙. ผู้รับผิดขอบ
สำนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวข้ีวัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ เทศบาลสามารถใหบ้รกิารงานบรกิารสาธารณะแกป่ระซาซนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ท้นท่วงที 

เทา่เทยีม เป็นธรรม บรรเทาความเสยีหายซองชวีติและทรพัยส์นิ
๑๐.๒ ผูม้ารบับรกิารมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารซองศนูยอ์ำนวยการงานบรกิารสาธารณะ 

เทศบาลตำบลปลายพระยา

แผนปฎบิต้กิารปอีงกนัการทจุรติ 1ทศบาลตำบล'ปลายพระยา อำนไอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ 
๑. ซื่อโครงการซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

การศกึษามคีวามสำคญัตอ่การพฒันาคณุภาพชวีติของประซาซนอยา่งมาก ดงัพระราซด0ารสัของ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัซกาล ท่ี ๙ วา่ “ ความเจรญิหรอืความเสือ่มของประเทศนัน้ขึน้อยูก่บัการศกึษา 
ของประซาซน ถา้ประซาซนดอ้ยการศกึษา จะเปน็อปุสรรคอยา่งยิง่ตอ่การพฒันาประเทศในดา้นตา่ง ๆ” 
ซึง่เปน็การแสดงใหเ้หน็ถงึความสำคญัของการศกึษาของประซาซนวา่มคีวามสำคญัอยา่งมากตอ่การพฒันา 
ประเทศในดา้นตา่ง  ๆ เพราะการศกึษาเปน็พืน้ฐานทีท่ำใหป้ระซาซนมคีณุภาพ เมือ่คนมคีณุภาพ การพฒันา 
ประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาซนบทกย็อ่มเจรญิกา้วหนา้ดว้ย
๓. วัตถุประสงค์

๑. เพือ่พฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิใหพ้นกังานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พนกังานรฐัวิสาหกจิ องค์กร 
เอกซน เยาวซนและประซาซนในอำเภอปลายพระยา และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ใหม้คีวามรูคู้ค่ณุธรรม มทีกัษะ ในการ 
ดำเนนิชวีติ พรอ้มทัง้อนรัุกษท์รพัยากรธรรมซาต ิ ภายใตส้งัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยใซส้ือ่และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

๒.เพือ่สนองนโยบายในการพฒันาและขยายโอกาสทางการศกึษา ใหเ้ยาวซน ประซาซนและพนกังาน 
เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล ลดรายจา่ยไปเรยีนตอ่ระดบัสงูขึน้

๓.เพือ่สง่เสรมิการศกึษาแบบภาคเีครอืขา่ยระหวา่งเทศบาลตำบลปลายพระยาและสถาบนัการเรยีนรู ้
เพือ่ปวงซน (มหาลยัชวีติ)และวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีระบี ่ในการจดัการศกึษาแก’เยาวซนและประซาขน 
ในเทศบาลตำบลปลายพระยา รวมทัง้ในบรเิวณใกลเ้คยีง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

เยาวซน ประซาซนและพนกังาน ลกูจา้งเทศบาล ไดม้คีวามรูต้ลอดจนสามารถพฒันาตนเองและอาชพี 
ใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้ และเพือ่พฒันากำลงัคนดา้นเศรษฐกจิและสงัคม สง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิของ 
ทอ้งถิน่ รวมทัง้จะเปน็การกระตุน้เยาวซน ลกูจา้งเทศบาลเขา้รบัการศกึษาตามปรซัญาการศกึษาตลอดชวีติ 
เพิม่ข้ึน อนัจะสง่ผลตอ่ความสำเรจ็ในการพฒันาคณุภาพชวีติของประซาซนในทอ้งถิน่ตามวถิชีวีติแบบพอเพยีง
๔. พื้นที่ดำเนินการ

สำนกังานเทศบาลตำบลปลายพระยา
๖. วิธีดำเนินการ

๑. ประสานงานกบัวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีระบีแ่ละสถาบนัการเรยีนรูเ้พือ่ปวงขน
๒.จดัหานกัศกึษาซึง่เปน็กลุม่เปา้หมายเพือ่สมคัรเขา้ศกึษาตอ่ระดบัประกาศนยีบตัรวซิาชพี(ปวซ.)

วิซาชีพข้ึนสูง(ปวส.) และ ระดบัปรญิญาตรี
๓. จดัเตรยีมคา่วสัดกุารศกึษา และการตอ้นรบัคณะอาจารยม์ารบัมอบตวันกัศกึษา
๔. จดัเตรยีมสถานทีร่บัลงทะเบยีนนกัศกึษา
๔.จดัทำปฏทินิการปฏบิตักิาร
๖. เขยีนแผนงาน/โครงการเพือ่ขออนมุตัิ
๗. แตง่ตัง้/ประชมุคณะทำงานและผูเ้กีย่วขอ้ง
๘. ดำเนนิกจิกรรมตามแผนงาน/โครงการ
๙.ประเมนิผลกจิกรรม

แผนปฎบิต้กิารฟอ้งกนัการทจุรติ เทศบาลดำแลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวดักระบี่



๗. ระยะเวลาดาเนนการ
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. งบประมาณ
๑๐,๐๐๐.- บาท

๙. ผู้รับผิดขอบ
กองการศกึษา เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวข้ีวัด /  ผลลัพธ์
๑. เยาวชน ประซาซน พนกังานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พนกังานรัฐวิสาหกจิ องคก์รเอกซน 

ในอำเภอปลายพระยา และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ใหม้คีวามรูคู้ค่ณุธรรม มทีกัษะในการดำเนนิชวีติ พร้อมทัง้อนรัุกษ ์
ทรพัยากรธรรมซาต ิ ภายใตส้งัคมแหง่การเรยีนเตลอดชวีติ โดยใชส้ือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.ขยายโอกาสทางการศกึษาใหเ้ยาวซน ประซาซน พนกังานเทศบาล และลดรายจา่ยในการศกึษาตอ่ 
ระดับท่ีสูงข้ึน

๓.สง่เสรมิการจดัการศกึษาแบบภาคเีครอืขา่ยระหวา่งเทศบาลตำบลปลายพระยาและสถาบนัการ 
เรยีนรูเ้พือ่ปวงซน (มหาลยัชวีติ)และวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีระบี ่ในการจดัการศกึษาแกเ่ยาวซนและ 
ประขาซนในเทศบาลตำบลปลายพระยา รวมทัง้ในบรเิวณใกลเ้คยีง

แผนปฎใิวคัการปอ้งกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำนาอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการคนตน้แบบ 
๒. หลกัการและเหตุผล /  ที่มาของโครงการ

การยกยอ่งเชดิชเูกยีรตผิ ูท้ ีท่ำความด ี ผูท้ ีท่ำคณุประโยซนต์อ่องคก์รเปน็สงิสำคญัในการสรา้งขวญั 
กำลงัใจและจงูใจใหค้นอยากทำความด ี อยากเอาเปน็แบบอยา่ง
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพือ่ยกยอ่งเชดิเชดิชเูกยีรต ิ และหาพนกังานตน้แบบ ประขาซนต้นแบบ ชุมขนต้นแบบ และ 
องค์กรต้นแบบ

๓.๒ ประกาศเกยีรตคิณุยกยอ่ง 
๔. เป ีาหมาย/ผลผลิต

พนกังานเจา้หนา้ที ่ ภาคเอกซน ภาคประขาซนและชมุซน 
๔. พื้นที่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลปลายพระยา และชุมขนในเขตพืน้ที ่
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ สรรหาผูท้ี'่ทำความด ี ผูท้ีท่ำคณุประโยซน ์
๖.๒ ประกาศเกยีรตคิณุยกยอ่งเปน็คนตน้แบบ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณดำเนินการ
๑๐,๐๐๐.- บาท

๙. ผู้รับผิดชอบ
๑. งานการเจา้หนา้ที ่ สำนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา 
๒. กองสวัสดิการลังคม เทศบาลตำบลปลายพระยา

๑๐. ตัวข้ีวัด /  ผลลัพธ์
๑๐.๑ มพีนกังานต้นแบบ คนต้นแบบ ชุมซนต้นแบบ และองคก์รตน้แบบ

แผนปฎบิต้การปอ้งกบัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ขื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการชมุซนตนัแบบ ชมุซนเขม้แข็ง
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

เทศบาลตำบลปลายพระยา ประกอบดว้ยขมุซนในเขตพืน้ที ่ จำนวน ๗ ชุมซน อันได้แก่ ชมุซนบา้น 
ปากนํา้ ชมุซนบา้นหวัควนสามคัคี ชมุซนบา้นหนา้อำเภอ ชมุซนบา้นบางเหยีน ชมุซนบา้นทุง่พฒันา ชุมซนบ้าน 
หาดถัว่ และชมุซนบา้นหนา้สวน โดยมปีระธานชมุขนทำหนา้ทีใ่นการประสานงานกบัเทศบาลในภารกจิเพือ่ 
จดับรกิารสาธารณะตามหนา้ท ี ่ ภายใตก้ระบวนการมสีว่นรว่ม ซ ึง่ท ัง้น ี ้หากชมุซนมคีวามเขม้แขง็กท็ำให ้
ประซาซนในชมุซนมีคุณภาพซีวิตทีดี่ และสง่ผลโดยภาพรวมของเทศบาล
๓. วัตลุประสงค์

เพือ่หาชมุซนต้นแบบ และเปน็แบบอยา่งในการพฒันาชมุซบอืน่ๆ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

ยกระดบัชมุซนในเขตพืน้ทีใ่หม้ศีกัยภาพในการพฒันาชมุซนดว้ยตวัเอง
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ

ชมุซนในเซตพืน้ทีเ่ทศบาล
๖. วิธืดำเนินการ

๖.๑ ประชุมชุมซน เพือ่กำหนดแนวทางการตำเนนิงาน
๖.๒ กำหนดหลักเกณฑช์มุซนต้นแบบ
๖.๓ คดัเลือกชมุซนตน้แบบ มอบเกยีรตบิตัร ประกาศยกยอ่ง
๖.๔ พฒันาเปน็ชมุซนตน้แบบ เปน็ชมุขนแหง่การเรียนรูใหก้บัประซาซนและชมุซนตา่งๆ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปง็บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. งบประมาณ
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดขอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายพระยา 

๑๐. ตัวขี ้ 'วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มชีมุซนตน้แบบเพือ่เปน็แบบอยา่งการพฒันา 
๑๐.๒ ชมุซนในเขตเทศบาลเปน็ชมุซนทีม่คีวามเขม้

แผนปฏิบ้ติการ■ ปิองกันการทุจริต เทศบาลตำบลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จังหวดักระบี่



รายละเอียดโครงการ /  กิจกรรม /  มาตรการ

๑. ซ่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการมอบอำนาจอนมุตั ิ อนญุาต สัง่การเพือ่ลดขัน้ตอนการปฏบิตี ิ
ราชการ
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ

เทศบาลตำบลปลายพระยา เปน็หนว่ยงานบรหิารราชการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบหนึง่ 
ทีม่อีำนาจหนา้ทีใ่นการจดัทำบรกิารสาธารณะใหแ้กป่ระซาซบในทอ้งถิน่ ตามอำนาจหนา้ทีข่องเทศบาลตำบล 
ทัง้ทีเ่ปน็หนา้ทีต่ามพระราซบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพิม่เตมิ ถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๔๖๒ หนา้ท่ี 
ตามพระราชบญัญตักิำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๔๔๒ 
และหนา้ทีต่ามกฎหมายอืน่ทีก่ำหนดใหเ้ปน็หนา้ทีข่องเทศบาลตำบลในการใหบ้รกิารสาธารณะแก1ประซาซน 
ผูม้ารบับรกิารตดิตอ่กบัหนว่ยงานตา่งๆ ของเทศบาล น้ัน มกัจะประสบปญัหาดา้นการอำนวยความสะดวกใน 
การตดิตอ่ราซการเนอืงจากภารกจิมมีากมาย ไปรวมอยูก่บัฝา่ยผูบ้รหิาร ไมม่กีารกระจายอำนาจ หรือ 
มอบหมายอำนาจหนา้ทีใ่นการสัง่การ อนุมัติ อนญุาต ไปยงัหวัหนา้หนว่ยงานระดบัสำนกั กอง และฝา่ยตา่ง  ๆ
ซ ึง่เปน็อปุสรรคอยา่งยิง่ตอ่การใหบ้รกิาร ทำใหก้ารบรกิารเกดิความลา่ชา้ ประซาซนไม,ไดร้บัความสะดวก 
อนัอาจเปน็สาเหตหุนึง่ของการกระทำการทจุรติประพฤตมิซิอบในการปฏบิตัริาซการ ซองเจา้หนา้ทีส่ง่ผลให ้
ระบบการใหบ้รกิารภาครฐัเสือ่มประสทิธภิาพ
๓. วัตถประสงค์

๑. เพือ่เปน็การลดขัน้ตอนการใหบ้รกิารประซาซนใหไ้ดร้บัความสะดวก รวดเรว็ เป็นธรรมตอบสนอง 
ความ ต้องการซองประซาซน

๒. เพือ่ใหป้ระซาซนมคีวามพงึพอใจในการรบับรกิารจากเทศบาลตำบลปลายพระยา
๓. เพือ่เปน็การกระจายอำนาจการตดัสนิใจในการสัง่ อนญุาต อนมุตัขิองผูบ้ริหารทกุระดบั
๔. เพือ่ปอังกนัการผกูซาดอำนาจหนา้ทีใ่นการใชต้ลุพนึจิอนัอาจเปน็เหตแุหง่การทจุรติ และประพฤติ

มิซอบ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

๔.๑ จดัทำคำสัง่มอบหมายงานของนายกเทศมนตร ี และปลดัเทศบาล 
๔.๒ มหีลกัฐานผูร้บัมอบอำนาจ ใชอ้ำนาจทีไ่ดร้บัมอบอำนาจ

๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลปลายพระยา

๖. วิธีดำเนินการ
๑. ออกคำสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนญุาต อนมุตัติามกฎหมาย ระเบยีบๆ ข้อบงัคับและหนงัสอื

ส่ังการ
๒. จัดทำหนงัสอืแจง้เวยีนใหท้กุสว่นราซการและผูร้บัมอบอำนาจใหป้ฏบิตีริาซการแทนรบัทราบและ 

ถือปฏิบีติ
๓. จดัทำประกาศ ประซาสัมพนัธ์ให้ประซาซนทราบ

๔. ใหผู้ร้บัมอบหมายงานตามคำสัง่รายงานผลการปฏบิตีงิานตามคำสัง่ที[่ดร้บัมอบหมาย

แผนปฏบิตักิารปอ้งกบัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่



๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. งบประมาณ
ไมใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา

๑๐. ตวัชี้วัด /  ผลลัพธ์
๑. มคีำสัง่มอบหมายงานใหผู้ท้ีเ่กีย่วชอ้งปฏบิตัริาชการแทบ และมหีลกัฐานผูร้บัมอบอำนาจ ใชอ้ำนาจ 

ท่ีได้รับ มอบอำนาจ
๒. ประชาชนไดรั้บความสะดวก และลดการผกูขาดอำนาจหนา้ทีอ่นัเปน็ซอ่งทางแหง่การทจุรติ

แผนปฎบิต้กิารปอ้งกนัการทจุรติ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำ๓ อปลายพระยา จังหวดักระบี่


