
 
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลสชิล 
เร่ือง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลสิชล 

(พ.ศ.2561 - 2564) 
………………………. 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -
2564)  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  และนโยบาย
ของรัฐบาล  ข้อที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ  
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 

  บัดนี้ เทศบาลต าบลสิชล ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลสิชลสี่ปี   
(พ.ศ.2561 - 2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2560    

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕60 

 

           (นายชาญวัฒนา  อิสระวฒันา) 
        นายกเทศมนตรีต าบลสิชล 

   

 



 
 

 
ส่วนที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ    ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าให้พฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบัน มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ



 
 

ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
   6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็น แก่ตัว มากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
   7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

         ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่ เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างยิ่ง 
ส่งผลให้ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง  3 คะแนน จากปี 
2558 ได้ ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
         แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต(United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ



 
 

วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน 
จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง 
        ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน“์ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รบัการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
        ดังนั้น เพ่ือ ให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ 
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่ การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1) เพ่ือยกระดับ เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ

ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
        3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการรวมถึง เครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 
 

4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลสิชล รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) เทศบาลต าบลสิชลมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
       2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี   
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
       3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
       4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
       5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน เป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 



 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ความเป็นมาของเทศบาลต าบลสิชล 

เทศบาลต าบลสิชล เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปของเทศบาล  โดยได้เปลี่ยนแปลงฐานะ
มาจากสุขาภิบาลสิชล  เป็นเทศบาลต าบลสิชล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.  2542  เทศบาลต าบลสิชลเป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีพ้ืนที่
รับผิดชอบ  3.5  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่ของ  3  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  1  บางส่วน,  หมู่ที่  3  บางส่วน
,   และหมู่ท่ี  5  บางส่วน 

 

1.  สภาพทั่วไป 
 1.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งอาณาเขต 
 เทศบาลต าบลสิชล  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 
71.6  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  3.5  ตารางกิโลเมตร  หรือ  2,187.5  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

ด้านทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของปากคลองท่าควาย  ตรงที่บรรจบกับฝั่ง
ทิศใต้ของคลองท่าเรือรี  จากหลักเขตที่  1  เลียบตามฝั่งใต้ของคลองท่าเรือรีไปทางทิศตะวันออกถึงปากคลอง
ท่าเรือรีริมฝั่งใต ้ ตรงที่บรรจบกับฝั่งทะเลซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  2  

ด้านทิศตะวันออก  จากหลักเขตท่ี 2 เลียบตามฝั่งทะเล  ไปทางทิศใต้ถึงเชิงเขาคอกวางตรงที่บรรจบกับ
ฝั่งทะเล  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  3   

ด้านทิศใต้  จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงสาย  สิชล – ท่าศาลา  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงฝั่งตะวันออกของคลองท่าควาย  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  4  
 ด้านทิศตะวันตก  จากหลักเขตที ่ 4  เลียบตามฝั่งตะวันออกของคลองท่าควายไปทางทิศเหนือจนบรรจบ
กับหลักเขตท่ี  1   
 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลสิชล   อยู่ในบริเวณตอนบนของเทือกเขานครศรีธรรมราช   หรือ

เทือกเขาหลวง  เป็นบริเวณที่ราบลุ่ม  มีคลองท่าเรือรีและคลองท่าควายไหลมาบรรจบกันเป็นคลองสิชลไหลผ่าน
ตัวเมือง จนถึงปากคลองสิชลและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย  
 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม  มี  2  ฤดูกาลคือ 
-  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  เดือน กุมภาพันธ์ – เดือน เมษายน  
-  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่  เดือน พฤษภาคม – เดือน มกราคม   

 1.4  ลักษณะของดิน  ดินในเขตเทศบาล  เป็นดินในพื้นที่ราบลุ่ม  เกิดจากตะกอนที่มาจากแม่น้ าล า
คลอง ค่อย  ๆ  สูงขึ้น  ดินจ าพวกนี้ถ้าอยู่ในสภาพแช่น้ าจะไม่แดงความเป็นกรด  ศักยภาพของดินจะใช้ประโยชน์
ในการท านาได้เพียงบางส่วน  แต่ให้ผลผลิตต่ าไม่คุ้มกับการลงทุนจึงเหมาะสมแก่การปลูกพืชยืนต้น  เช่น มะพร้าว   

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  เทศบาลต าบลสิชลมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ  จ านวน  2  สาย  คอืคลองท่าควาย  
และคลองสิชล  ซึ่งมีน้ าใช้ตลอดปี 



 
 

 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ป่าชุมชนและป่าไม้ชายเลน 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลสิชลเป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  3.5  ตารางกิโลเมตร  
ครอบคลุมพ้ืนที่ของ  3  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  1  บางส่วน,  หมู่ที่  3  บางส่วน,   และหมู่ท่ี  5  บางส่วน 

  2.2  เขตการเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลสิชล  แบ่งเขตการเลือกตั้ง  ออกเป็น  2  เขต  เขตเลือกตั้งที่  1  ประกอบด้วย  
ชุมชนต้นพะยอม  ชุมชนสิชลวิลเลจ  ชุมชนถนนรถไฟ  ชุมชนถนนสมเด็จ  ชุมชนตลาดบน  เขตเลือกตั้งที่  2  
ประกอบด้วยชุมชนวิริยะพานิช  ชุมชนสะพานน้ าแดง  ชุมชนบ้านในลุ่ม-ในไร่  ชุมชนบ้านบางฉาง  และชุมชน
บ้านชายเขา 
 3.  ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
    ข้อมูลประชากรทั้งหมดตามสถิติทะเบียนราษฎร  ณ  วันที่  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2559  
จ านวนประชากรทั้งหมด  7,103  คน    โดยแยกประชากรแต่ละชุมชน  ดังนี้  
 

ล าดับที่ ชื่อชุมชน ชาย หญิง รวม 
1 ชุมชนสิชลวลิเลจ 214 305 519 
2 ชุมชนตลาดบน 264 345 609 
3 ชุมชนบ้านต้นพยอม 197 222 419 
4 ชุมชนบ้านในลุ่ม-ในไร่ 507 470 977 
5 ชุมชนบ้านชายเขา 332 322 654 
6 ชุมชนสะพานน้ าแดง 356 337 693 
7 ชุมชนถนนสมเด็จ 365 363 728 
8 ชุมชนถนนรถไฟ 404 456 860 
9 ชุมชนวิริยะพานิช 330 336 666 

10 ชุมชนบ้านบางฉาง 266 296 562 
 ไม่ก าหนดชุมชน 224 192 416 

รวม 3,459 3,644 7,103 
 

ที่มา  :  งานทะเบียนราษฎร  ส านกัปลัดเทศบาล  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  1  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 

  

 



 
 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
ช่วงอายุ 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

เด็ก  (ทารก – 6  ปี) 353 297 650 
เด็กโต  (7 – 12  ปี) 251 225 476 
วัยรุ่น  (13 – 17  ปี) 212 224 436 
ผู้ใหญ่  (18 – 60  ปี) 2,108 2,219 4,327 
คนชรา  (61  ปีขึ้นไป) 409 584 993 
 

ที่มา  :  งานทะเบียนราษฎร  ส านักปลัดเทศบาล  ข้อมูล  ณ  วันที่  19  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  เทศบาลต าบลสิชล  มีสถานศึกษาทั้งของทางราชการและเอกชน  โดยแยกเป็นโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  4  จ านวน  2  แห่ง  คือ  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม  และ
โรงเรียนบ้านบางฉาง  โรงเรียนเอกชน  ระดับอนุบาล  จ านวน  2  แห่ง  คือโรงเรียนอนุบาลโชติกร  และโรงเรียน
คุณาธารวิทยา  และสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  1  แห่ง  คือ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสิชล 
 

 4.2  สาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลต าบลสิชล  มีโรงพยาบาลสิชลที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสิชล  เป็นโรงพยาบาล
ทั่วไป  ขนาด  260  เตียง  ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเฉพาะโรค  แบบองค์รวมตามมาตรฐาน
วิชาชีพโดยให้บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกครอบคลุมทุกสาขา 
 4.3  อาชญากรรม 

  เทศบาลต าบลสิชลไม่มีเหตุอาชญากรรม  

 4.4  ยาเสพติด 
  มีคนติดยาเสพติด  แต่เป็นสถานการณ์ที่ไม่รุนแรง  และเทศบาลต าบลสิชลได้จัดท าโครงการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมยาเสพติด 
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลสิชล  มีประชาชนที่ได้รับการสังคมสงเคราะห์  ดังนี้ 

1. ผู้พิการ  จ านวน  191  คน 
2. ผู้สูงอายุ  จ านวน   881  คน 
3. ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  25  คน 
4. ผู้ด้อยโอกาส  จ านวน  100  คน 
5. เด็กแรกเกิด  จ านวน  44  คน 

 



 
 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 เทศบาลต าบลสิชล  มีเส้นทางรถยนต์ติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง  โดยมีรถเมล์สาย
นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  วิ่งผ่านตัวเมืองรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีจอดรถโดยสารประจ าทาง  ในเขตเทศบาล
ต าบลสิชล  มีรถตู้นครศรีธรรมราช-สิชล  รถสองแถวนครศรีธรรมราช-สิชล  จากเขตเทศบาลต าบลสิชลไปยังตัว
เมืองนครศรีธรรมราช  นอกจากนั้นยังมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาภายในเขตเทศบาลไปยังชุมชนต่าง  ๆ  รวมทั้ งสิ้น  
90  สาย แยกเป็นถนนลูกรัง  จ านวน  5  สาย  ถนนลาดยาง  จ านวน  42  สาย  ถนนคอนกรีต  จ านวน  41  
สาย  และถนนอื่น  ๆ  จ านวน  2  สาย 
 5.2  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 เทศบาลต าบลสิชล  มีหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งรับผิดชอบในการบริการ  และจ าหน่าย
พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่  รวม  5,212  ครัวเรือน  ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  จ านวน  41  ครัวเรือน  ซึ่งเป็น
ราษฎรในเขตพ้ืนที่บ้านในลุ่ม-ในไร่  ถนนในเขตเทศบาลต าบลสิชลที่มีไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน  38  สาย  

ที่มา :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสิชล  ข้อมูล  ณ  วันที่  20  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
5.3  การประปา 

 มีหน่วยงานที่ให้บริการด้านการประปา  คือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม  ซึ่งรับผิดชอบในการ
ให้บริการน้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลสิชลด้วย  มีจ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  จ านวน 1,290  ครัวเรือน  
(เฉพาะในเขตเทศบาลต าบลสิชล)  น้ าประปาที่ผลิตได้  จ านวน  1,200  ลบ.ม./วัน  น้ าประปาที่ต้องการใช้  
จ านวน 1,446  ลบ.ม./วัน  แหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปาคือแหล่งน้ าใต้ดิน  มีแหล่งน้ าส าหรับผลิต
น้ าประปา  คือ  น้ าบาดาล  ณ  หน่วยบริการสิชล 
 ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม   

5.4  โทรศัพท์ 

 มีชุมสายโทรศัพท์ที่สามารถให้บริการได้ ทั้งของบริษัททีโอทีจ ากัด  (มหาชน)  และของบริษัท ทีที
แอนด์ทีซึ่งมีคู่สายในเขตเทศบาล  จ านวน  1,500  คู่สาย  นอกจากนี้ในเขตเทศบาลสามารถรับฟังข่าวสาร
และระบบบันเทิงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ  AM  และ  FM  และสามารถเปิดรับสัญญาณถ่ายทอด
โทรทัศน์ของ  ช่อง  3, 5, 7, 9, NBT, ไทย TPBS  ได้และมีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการด้าน
ไปรษณีย์ในพ้ืนที่จ านวน  1  แห่ง   และระบบเสียงตามสาย/หอกระจ่ายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุม
ร้อยละ  95  ของพ้ืนที่ในเขตเทศบาล โทรศัพท์ส่วนบุคคล  จ านวน  850  หมายเลข  โทรศัพท์สาธารณะ  
จ านวน  6  หมายเลข 

 ที่มา  บริษัททีโอที จ ากัด  ข้อมูล  ณ  วันที่  25  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
 

 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 ในเขตเทศบาลมีไปรษณีย์ที่ให้บริการคือไปรษณีย์สิชล  
 
 
 



 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  ในเขตเทศบาลต าบลสิชล  มีการท าเกษตรบ้างเล็กน้อย  มีสวนปาล์ม  จ านวน  62.50  ไร่  
และมีสวนมะพร้าว  จ านวน  234  ไร่ 
 6.2  การประมง 
  มีการประกอบอาชีพประมงบางส่วน   
 6.3  การปศุสัตว์ 
  ไม่มีการปศุสัตว์ในเขตเทศบาล 
 6.4  การบริการ 
  โรงแรม  จ านวน  5  แห่ง  รา้นอาหาร  จ านวน  3  ร้าน   
  สถานีขนส่ง  จ านวน  1  แห่ง   
 6.5  การท่องเที่ยว 
    เทศบาลต าบลสิชล   มีเนื้อที่ประมาณ  3.5  ตารางกิโลเมตร ในเขตมีพ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลนป่า
พรุ  และมีพ้ืนที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเล   ซึ่งเป็นแหล่งที่ประชาชนท าอาชีพการประมง  ท านากุ้ง และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งในอ าเภอสิชล  คือหาดหินงาม  ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว  เพ่ือ
รวมใจน้อมร าลึกในการเสด็จมาทรงพักผ่อนของสมเด็จพระศรีนครรินทร์ทราบรมราชชนนี  ณ  หาดหินงาม  ซึ่งอยู่
ในเขตปากน้ าสิชลเมื่อปี 2505 และพระราชทานนามหาดนี้ว่า“หาดหินงาม”และมีสวนสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี  ซึ่งตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีสภาพภูมิทัศน์ทางทะเลที่สวยงามมาก  
เนื่องจากในช่วงระยะ  5  ปีที่ผ่านมา  เทศบาลต าบลสิชลได้ด าเนินการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา  รวมทั้งก่อสร้าง
ถนนเชื่อมโยงไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วยท าให้การคมนาคมไปมาสะดวกสบายมีถนนเชื่อมต่อกับตัวเมือง  มีรีสอร์ท  
บังกะโลที่พักชายฝั่งทะเล  ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและเป็นที่ส าหรับจัดประชุมต่าง  ๆ  ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน 

 6.6  อุตสาหกรรม 
  มีโรงงานน้ าแข็ง  จ านวน  1  โรง  (โรงน้ าแข็งสร้อยฟ้า) 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ธนาคาร  5  แห่ง    สถานีบริการน้ ามัน  2  แห่ง 
  บริษัทและห้างหุ้นส่วนจ ากัด  34  แห่ง  ตลาดเอกชน  1  แห่ง 
  ร้านค้าต่าง  ๆ  250  แห่ง   โรงฆ่าสัตว์  1  แห่ง 
  หมู่บ้านจัดสรร  2  แห่ง 
 6.8  แรงงาน 
  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสิชล  พบว่าประชากรอายุ  18-60  อยู่ในวัยก าลังท างาน  และยังพบว่า
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสิชล  มีวัยก าลังท างานท่ียังไม่มีงานท า   
7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 

1.  ชุมชนวิริยะพานิช  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 
 

จ านวนประชากรทั้งหมด  666  คน  ชาย  330  คน  หญงิ  336  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  328  ครัวเรือน  
พ้ืนทีท่ั้งหมด  -  ไร่ 

2.  ชุมชนถนนสมเด็จ  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  728  คน  ชาย  365  คน  หญงิ  363  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  458  ครัวเรือน  
พ้ืนที่ทั้งหมด  -  ไร่ 

3.  ชุมชนบ้านในลุ่ม-ในไร่  หมู่ที่  3  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  977  คน  ชาย  507  คน  หญงิ  470  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  278  ครัวเรือน  
พ้ืนที่ทั้งหมด  -  ไร่ 

4.  ชุมชนตลาดบน  หมู่ที่  1  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสชิล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  609  คน  ชาย  264  คน  หญงิ  345  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  410  ครัวเรือน  
พ้ืนที่ทั้งหมด  -  ไร่ 

5.  ชุมชนสชิลวลิเลจ  หมู่ที่  1  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  519  คน  ชาย  218  คน  หญิง  301  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  317  ครัวเรือน  
พ้ืนที่ทั้งหมด  -  ไร่ 

6.ชุมชนสะพานน้ าแดง  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  691  คน  ชาย  356  คน  หญงิ  335  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  303   ครัวเรือน  
พ้ืนที่ทั้งหมด  -  ไร่ 

7.ชุมชนถนนรถไฟ  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  860  คน  ชาย  404  คน  หญงิ  456  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  602  ครัวเรือน  
พ้ืนที่ทั้งหมด  -  ไร่ 

8.  ชุมชนต้นพยอม  หมู่ที่  1  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสชิล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  419  คน  ชาย  197  คน  หญงิ  222  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  266  ครัวเรือน  
พ้ืนที่ทั้งหมด  -  ไร่ 

9.  ชุมชนบ้านชายเขา  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  652  คน  ชาย  331  คน  หญงิ  321  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  300  ครัวเรือน  
พ้ืนที่ทั้งหมด  -  ไร่ 

10.  ชุมชนบ้านบางฉาง  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวดั
นครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  562  คน  ชาย  266  คน  หญงิ  296  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  243  ครัวเรือน  
พ้ืนที่ทั้งหมด  -  ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

 
 
 

ชื่อชุมชน 

2.2  ประเภทของการท าการเกษตร  (ท าสวน) 
เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สวนมะพร้าว ปาล์มน้ ามัน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จ านวนไร่ 
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ราคา
ขาย
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

จ านวน 
ครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จ านวนไร่ 
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ราคา
ขาย
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
1. ชุมชน 
วิริยะพานิช 

3 ครัวเรือน 22 ไร ่ - - - 2 ครัวเรือน 10 ไร ่ - - - 

2. ชุมชน 
ถนนสมเด็จ 

5  ครัวเรือน 24 ไร ่ - - - 5 ครัวเรือน 28 ไร ่ - - - 

3. ชุมชนบ้าน
ในลุ่ม-ในไร่ 

1 ครัวเรือน 50 ไร ่ - - - - - - - - 

4. ชุมชน 
ตลาดบน 

4  ครัวเรือน 22 ไร ่ - - - 2 ครัวเรือน 18 ไร ่ - - - 

5. ชุมชน 
สิชลวิลเลจ 

- - - - - - - - - - 

6. ชุมชน
สะพานน้ าแดง 

1 ครัวเรือน 10 ไร ่ - - - - - - - - 

7.ชุมชน 
ถนนรถไฟ 

5 ครัวเรือน 100 ไร่ - - - - - - - - 

8.ชุมชน 
ต้นพยอม 

2 ครัวเรือน 6 ไร ่ - - - 2 ครัวเรือน 6 ไร ่ - - - 

9.ชุมชน 
บ้านชายเขา 

1 ครัวเรือน 3  ไร่ - - - 1  ครัวเรือน 15  ไร ่ - - - 

10.ชุมชน 
บ้านบางฉาง 

- - - - - 1 ครัวเรือน 0.5 ไร ่ - - - 

 

หมายเหต ุ: ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559) 
 

 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางเกษตร 
-  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ห้วย/หนอง/คลอง/บึง     จ านวน  2  แห่งคือ คลองพรุกง  และคลองสิชล 
-  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 

 7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 



 
 

 
 
 

ชื่อชุมชน 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
บ่อบาดาลสาธารณะ 

จ านวน  
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของ
น้ าอุปโภค บริโภค 

ตลอดทั้งปี 
ใช้ได้ (แห่ง) ใช้ไม่ได้ (แห่ง) 

1. ชุมชนบ้านบางฉาง 1 1   - เพียงพอ 
 

 
 

ชื่อชุมชน 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
ระบบประปา  (การประปาส่วนภูมิภาค) 

จ านวน  
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของ
น้ าอุปโภค บริโภค 

ตลอดทั้งปี 
ใช้ได้ (แห่ง) ใช้ไม่ได้ (แห่ง) 

1. ชุมชนวิริยะพานิช 1 1 - เพียงพอ 
2. ชุมชนถนนสมเด็จ 1 1 - เพียงพอ 
3. ชุมชนบ้านในลุ่ม-ในไร่ - - - - 
4. ชุมชนตลาดบน 1 1 - เพียงพอ 
5. ชุมชนสชิลวิลเลจ 1 1 - เพียงพอ 
6. ชุมชนสะพานน้ าแดง 1 1 - เพียงพอ 
7. ชุมชนถนนรถไฟ 1 1 - เพียงพอ 
8.  ชุมชนต้นพยอม 1 1 - เพียงพอ 
9.  ชุมชนบ้านชายเขา 1 1 - ไม่เพียงพอ 
10. ชุมชนบ้านบางฉาง 1 1 - เพียงพอ 
 

 
 

ชื่อชุมชน 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
ประปาหมู่บ้าน  (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

จ านวน  
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของ
น้ าอุปโภค บริโภค 

ตลอดทั้งปี 
ใช้ได้ (แห่ง) ใช้ไม่ได้ (แห่ง) 

1. ชุมชนบ้านในลุ่ม-ในไร่ 1 1   - เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 



 
 

 8.1  การนับถือศาสนา 
 ประชากรในเขตเทศบาล  นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณร้อยละ  95  นับถือศาสนาอิสลาม  ประมาณ
ร้อยละ 4  นับถือศาสนาคริสต์  ประมาณร้อยละ 1  โดยมีวัดจ านวน  2  แห่ง  คือวัดประทุมทายการาม  วัดวิเวก
รัตนธัชมุนี  และมีมัสยิดของศาสนาอิสลาม  จ านวน  1  แห่ง  คือมัสยิดกูวาลา 
 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  1.  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   
  2.  ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
  3.  ประเพณีลอยกระทง 
  4.  งานวันเด็กแห่งชาติ 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ช่างต่อเรือ  อาชีพประมง  การจัดท าลอบดักปู 
 ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ  99%  พูดภาษาใต้ 
 มีแรงงานต่างด้าว  (ประชากรแฝง)  จ านวน 1% 
8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 เนื้อสวรรค์แม่เสงี่ยม 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ า 
  มีคลองสิชล 
 9.2  ป่าไม้ 
  เป็นเขตพ้ืนที่ป่าสงวนคือเขาคอกวาง 
 9.3  ภูเขา 
        มีภูเขา  จ านวน  1  แหง่  คือเขาคอกวาง  ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านบางฉาง  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล   
 9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  คุณภาพน้ า 
  ค่อนข้างดี 
  คุณภาพป่าไม้ 
  ถูกบุกรุกท าลายแปรสภาพปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
  คุณภาพภูเขา 
  ถูกบุกรุกบางส่วนแปรสภาพเป็นพืชเชิงเดี่ยว 
 
 
 
 
 
10 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 



 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีขนาดที่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมีความ
เหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ คือการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมาย
ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

12  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา1 

   รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน              
ด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อ
ที่ 10 สรุปได ้ดังนี้ 

  นโยบายที่ 10  นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

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

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก             
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ                     
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และมีระบบบูรณาการ 

                                                           

 



 
 

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้
เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆที่จัดตั้งขึ้น                   
เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

13  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต                 
ประพฤติมิชอบ 

           เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล                    
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
  ข้อ 2  ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 



 
 

          ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 
และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
   ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา 
รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และ
รายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

14  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

วิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance&Clean 
Thailand)” 

  ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมติิใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

  พันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

   วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน            
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญ                  
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริตเป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็น
พลเมืองที ่ดี  มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”สถานการณ์ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการ
ชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมี
ข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐอาจกล่าวได้ว่า
ปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่ง
ทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่
อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึ งเจตจ านงทางการเมืองอัน
แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย  ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน 
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจนจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเกี่ยวกัน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption)              
เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล                 
ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหา
ประโยชน์ ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปรงใส
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย”ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)ขั้น
ตัดสินใจนโยบาย  (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมิน
นโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือ
ลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย                           
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน                    
ให้มีธรรมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่าง ๆ  ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสิน
คดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการ
ทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 



 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย”เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใส
และการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการ
ประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย  

15.  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐาน
การพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 

   กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วม             
ในการด าเนินงาน 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ส่วนที2่ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
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1. การสร้าง 
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.การสร้าง 
จิตส านกึ และความ
ตระหนกัแก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา
ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ฝ่ า ย
ประจ าของ องค์ก ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 (1) โครงการท าความดีเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ 
1.1.1 (2) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
1.1.1 (3) กิจกกรรม โครงการ
อบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บการปฏิ บัติ หน้ าที่
ราชการของเทศบาล 
1.1.1 (4) มาตรการประชุมติดตาม
งานของหัวหน้าส่วนราชการทุก
เดือน 
1.1.1 (5) มาตรการให้ทุก 
ส่วนราชการจัดประชุมติดตามงานที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ทุกเดือน 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม 
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
1.1.2 (2) มาตรการ“เสรมิสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจรติ” 
1.1.2 (3) โครงการฝกึอบรม
เกี่ยวกับการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษาวินัย และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติใน
หน่วยงาน 
1.1.2 (4) มาตรการให้พนักงาน
เทศบาลและเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลทุก
คน ต้องติดป้ายชื่อและต าแหน่ง
ขณะปฏิบัติราชการ 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู ้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดท า 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อน” 
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝัง 
องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
“Conflict  ofInterest” 
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 1.2 การสร้าง 
จิตสานกึและความ 
ตระหนกัแก ่
ประชาชนทกุภาค 
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสร้าง 
จิตสานกึและความ 
ตระหนกัแก่เดก็และ 
เยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 (1) โครงการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการสร้างความปรองดอง
ของคนในชาต ิ
1.2.2 (1) กิจกรรมปลกูต้นไม ้
เพื่อเพิม่พื้นที่สีเขียว ลดภาวะ 
โลกรอ้น ในเขตพื้นที ่
1.2.2 (2) โครงการบ้านสะอาด 
เมืองน่าอยู่ 
1.2.2 (3) โครงการอบรม 
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
1.2.3 (1) โครงการส่งเสรมิ 
กลุ่มอาชีพของประชาชน 
 
1.3.1 (1) โครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
1.3.1 (1) โครงการส่งเสรมิ
ประสบการณ์เรียนรูแ้กเ่ด็ก เยาวชน
และประชาชนในเขตเทศบาล 
1.3.1 (1) โครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
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2. การบริหาร 
ราชการเพ่ือ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 
 

2.1 แสดงเจตจ านง 
ทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหาร 
 
2.2 มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการการใช้ 
ดุลยพินิจและใช้ 
อ านาจหน้าที ่
ให้เป็นไปตาม 
หลกัการบรหิาร 
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

2.1 (1) กิจกรรมประกาศ 
เจตจานงต่อต้านการทุจริต 
ของผูบ้ริหาร 
 
 
2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง- 
ความโปร่งใสในการบรหิารงาน 
บุคคล 
2.2.1 (2) มาตรการออกคาสั่ง- 
มอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้าง- 
ความโปร่งใสในการพิจารณา 
เลื่อนข้ันเงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม- 
การเบิกจ่ายเงนิตามเทศบญัญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจาป”ี 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ- 
พัฒนาแผนและกระบวนการ 
จัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้าง- 
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) กิจกรรมเผยแพร่- 
ข้อมูลข่าวสารด้านการ 
จัดซื้อ – จัดจ้าง 
2.2.3 (1) กิจกรรมการ- 
จัดบริการสาธารณะและการ 
บริการประชาชนเพ่ือให้เกิด 
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลอืกปฏิบัติ 
2.2.3 (2) มาตรการป้องกัน- 
การทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
ในการดาเนินงานทะเบียนและ 
บัตรประจาตัวประชาชน 
2.2.3 (3) โครงการส ารวจความ  
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ 
ให้บริการของเทศบาลต าบลสิชล 
2.2.3 (4) กิจกรรมการใช้บัตร- 
คิวในการติดต่อราชการ 
2.2.3 (5) มาตรการ “ยกระดับ---- 
คุณภาพการบริการประชาชน” 
 
2.3.1 (1) กิจกรรมการลด 
ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลด 
ขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ 
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติ 
ราชการ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติ 
แก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการดาเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ 
ตนให้เปน็ที่ประจักษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบอ านาจของ
นายกเทศมนตรี 
2.3.2 (3) มาตรการมอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2.3.2 (4) มาตรการการออกค าสัง่มอบ 
หมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.4.1 (1) กิจกรรมการมอบรางวัลพ่อ – 
แม่ดีเด่น 
2.4.1 (2) กิจกรรมยกย่องเชิด 
ชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที ่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที ่
ประจักษ ์
2.4.1 (3) กิจกรรมการมอบ 
ประกาศเกียรติคณุแกส่ตรี 
ดีเด่น 
2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบ 
ประกาศเกียรติคณุแก ่
คณะกรรมการชุมชน 
2.4.2 (2) กิจกรรมยกย่องและ 
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทาคณุประโยชน ์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ 
เทศบาลต าบลสิชล   
2.4.2 (3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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3. การส่งเสริม 
บทบาทและการ 
มีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ได้ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การรับฟังความ 
คิดเหน็ การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 (1) มาตรการ “การปรบัปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลสิชล 
ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้” 
3.1.1 (2) โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมใหค้วามรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
3.1.2 (1) โครงการสง่เสริมงาน
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลสิชล 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พสัดุ และ 
ทรัพย์สินของเทศบาล  
3.1.2 (3) โครงการปรับปรุงเว็ปไซต์
เทศบาลต าบลสิชล 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้ม ี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลสิชล” 
3.1.3 (2) โครงการจัดท าวารสาร
ประจ าปี เพือ่เผยแพร่่และประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงานของเทศบาล 
3.1.3 (3) โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษ ี
3.1.3 (4) โครงการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัการดาเนินงานของ
กองสาธารณสุข 
3.2.1 (1) โครงการสง่เสริมและสนับสนนุ
จัดทาเวทีประชาคมการจัดทาแผนชุมชน 
และการจัดทาแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
3.2.1 (2) กิจกรรมการด าเนนิงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทกุข์เทศบาลต าบลสิชล 
3.2.2 (1) มาตรการก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเร่ืองร้องเรียน 
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์รับทราบ 
3.2.3 (2) โครงการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 
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 3.3 การส่งเสรมิให้ 
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร 
ปกครองสว่นท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนนุการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาล 
3.3.1 (2) กิจกรรมประชุมประชาคม
ชุมชนและประชาคมต าบล ประจาปี 
3.3.1 (3) กิจกรรมการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้งตวัแทน
ชุมชนเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
3.3.3 (1) กิจกรรมการประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสชิล 
3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหาร 
กิจการบ้านเมอืงที่ด ี
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4. การเสริมสร้าง
และปรบัปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ 
การปฏบิตัิ
ราชการของ
องคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะ 
กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดนิก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การสนับสนนุให้ 
ภาคประชาชนมีส่วน 
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการ 
ตามช่องทางที่สามารถ 
ดาเนนิการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 (1) กิจกรรมการจัดทา 
แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจาปี ประจาปีงบประมาณ 
2561 - 2564 
4.1.1 (2) กิจกรรมการจัดทา 
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม 
ประเมนิผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม 
ประเมนิผลระบบควบคุม 
ภายในเทศบาลต าบลสิชล 
 
4.2.1 (1) มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ 
บรรจแุต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จ่ายและการใช้ประโยชนท์รัพย์สิน 
ของเทศบาล 
 4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) กิจกรรมการอบรม 
กรรมการตรวจการจ้าง 
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4.3 การสง่เสริม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 เสริมพลังการม ี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค 
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.1 (1) โครงการอบรมให ้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 
ท้องถิ่น แกผู่้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.1 (2) กิจกรรมการ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม 
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้ม ี
บทบาทในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส่วน 
ร่วมในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวัง 
การคอร์รัปชันโดยภาค 
ประชาชน 
4.4.1 (2) มาตรการการ 
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 
ด้านการป้องกันการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมการติด 
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ 
เห็นการทุจริต 
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