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อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
 



 

 

 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางที่เ อ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่ เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัว
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการ
เป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น 

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น ปฏิบัติราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

 
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น ตลอดจน
ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิ
ชอบทุกฝุาย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 

 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 



1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2.ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองช้างแล่น 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนใน

การปูองกันการทุจริต 
 

 
 

 

 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับตน้) 

 

ส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

- งานบริงานงานบุคคล 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานนิติการและงานพาณิชย ์
- งานปูองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
- งานกิจการสภา 

- งานการเงินและบัญช ี
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานพัฒนาและจัดเก็บ 
  รายได ้
- งานทะเบียน   
- ทรัพย์สินและพสัด ุ

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและ 
 ควบคุมอาคาร 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานผังเมือง  



 



ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่นนั้น  เป็นการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา  ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนใน
เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่นจะสมบูรณ์ได้  จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพ้ืนที่เกิด
ความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่นยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึด
กรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่
จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น
ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้ องถิ่น  ทั้งนี้ สามารถ
วิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
ก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ดังนี้ 
  5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (1)จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 

 (2)ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
 (3)ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา 68 (2)) 
 (4)ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
 (5)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
 (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (1)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
 (2)ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
 (3)ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ   
(มาตรา 68 (4)) 



(4)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  
(มาตรา 16 (10)) 
(5)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตร 16 (2)) 
(6)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา 16 (5)) 
(7)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 
5.3 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 

เกี่ยวข้องดังนี ้
(1)การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
(2)การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา 68 (8)) 
(3)การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
(4)การจัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
(5)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))   
(6)การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้องดังนี ้

(1)ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
(2)ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) 
(3)บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
(4)ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
(5)การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 
(6)กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11)) 
(7)การส่งเสริมการฝึกฝนและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
(8)การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้องดังนี ้

(1) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มาตรา 67 (7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
(3)การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12)) 
 

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้องดงันี้ 



(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(มาตรา 67 (8)) 
(2)ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
(3)การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น(มาตรา 17 (18)) 
 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้องดังนี ้

(1) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน(มาตรา 16 (16)) 
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.(มาตรา 17 (3)) 
(4) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(มาตรา 17 (16)) 

  ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่นได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่นจะด าเนินการ 

ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา น้ าประปา เป็นต้น 
3. การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
4. การปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
7. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร 
9. การฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
11. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
12. การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
13. การส่งเสริมการเกษตรและประกอบอาชีพทางการเกษตร 



14. การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ภารกิจรอง 
            1. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
            2. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
            4. การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
            5. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น 
            6. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
            7. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
            8. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
            9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
            10. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
            11. การจัดการ การบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
            12. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 
 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 

ส่งเสริมการศึกษา  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมดี  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคลอบคลุมและเป็นธรรม  ประสานองค์กรภาครัฐและภาค

ประชาชน  ร่วมคิดร่วมพัฒนา  ต าบลหนองช้างแล่นเป็นต าบลน่าอยู่ 

พันธกิจ 

๑. การพัฒนาจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 

๒. ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะหรือแสงสว่าง 

๓. จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

๔. ส่งเสริมการศึกษา 

๕. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

6. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

7. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

8. คุ้มครองดูแล  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



9. บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สะดวกท่ัวถึงและเพียงพอ 

2. เด็กเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  มีช่องทางและโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษา 

6. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับการอนุรักษ์  และสืบทอด 

7. การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น 

 จุดแข็ง  (S : Strength) 

ด้านการบริหาร 



1.ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 

2. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

3.ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

4.ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่  ยางพารา  

ปาล์ม เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 

5. มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  4  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา   

6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง   

7. มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  อยู่ในเขตต าบล  คือ  ส านักงานขนส่งจังหวัดตรังสาขาห้วยยอด  

หน่วยบริการประชาชนต ารวจทางหลวงห้วยยอด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2  แห่ง  ฯลฯ 

8. มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 

9. มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ   

10. ผู้น าหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

11. มีระบบประปาที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

12. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ

สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

13.  มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  สนามเด็กเล่น  หอประชุมอเนกประสงค์ ฯลฯ 

14.  มีประเพณีที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลาย 

15.  มีวัดและส านักสงฆ์    

16.  อบต.มีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร     

17. มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

18. มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ 

19. มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 

20. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

21. มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น 

22. มีการก ากับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

23. มีการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 



ระบบข้อมูล 

1. มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า / ชั่วคราว 

1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติในระดับดี 

2. สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและงบประมาณ 

3. บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้เข้าใจวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 

4. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม ฝึกอบรมและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

การเงิน / งบประมาณ 

1. มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ท าให้มีอิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหาร

งบประมาณ 

2. ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 

3.พัฒนารายได้โดยปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ และระบบจัดเก็บภาษี  

4. ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปูาหมาย 

ศักยภาพของชุมชน และพื้นที่ 

1.มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารหมู่บ้าน และกองทุนหมู่บ้านจ านวน 35  กลุ่ม 

2.มีโรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการน้ ามัน  

3.มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลหนองช้างแล่น 1 แห่ง 

4.มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร    

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.มีเขาหัวแรด เป็นภูเขา มีต้นไม้และจะปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 

 จุดอ่อน(W : Weakness) 

1.  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด

รายได ้

2.  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 

3. ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   

4.  อบต.หนองช้างแล่น ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น กองช่าง กองคลัง ฯลฯ  

ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด    

ระบบการบริหาร 



1.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

สับสน 

2.มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบจ านวนมากไม่สามารถบริหารการพัฒนาให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและ

ครอบคลุม 

ระบบข้อมูล 

1.ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน 

2.ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 

 

อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว 

1.บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 

2. บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ที่ต้องท าและภารกิจที่ได้รับ

การถ่ายโอน 

3.บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี  การมีส่วนร่วมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน    

4. บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะประสบการณ์ ไม่เรียนรู้งาน 

การเงิน/งบประมาณ 

1.งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

2.การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด  มีแนวโน้มลดลงทุกปี 

เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

1.เครื่องมือเครื่องใช้มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 

3.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

2.โรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

 โอกาส  (O : Opportunity) 

1.จังหวัดตรัง  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น ที่มี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   

2.  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 



3. ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการท าให้

พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

4.  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

5.  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 6.นโยบายของรัฐบาล/จังหวัดสนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของต าบล 

 7.การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของต าบล 

 8.การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและ

อ าเภอสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของอบต. 

 9.การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 

 

 

 ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (T : Threat) 

1.ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  

มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอบต.ตาม

กฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

2.งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 

3.กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 

4.การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

5.การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  

ต้องอาศัยความเสียสละของต าบลเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 

6.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

7.ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน 

8.ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่ เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ  

9.ระบบก าจัดขยะ 

10.ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11.ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้น ามาบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 3 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานมีขนาด
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง    มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ คือ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)1 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา ภิ
บาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เปูาหมายและตัวชี้วัด
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                           

 



ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
แนวทางการพัฒนา  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุม
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงปูองกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

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

  นโยบายที่ 10นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่ มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ 

ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่
แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิง
เวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และ
ด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวันเป็นส าคัญ 

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิง
รุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง 
ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว    (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และมีระบบบูรณาการ 

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

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ



และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ    การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
สอดส่อง เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

3.4 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ  

                เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 
2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการ
แสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 



และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณา
อย่างต่อเนื่อง 

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

 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean  

Thailand)” 
       ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย 
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

   พันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล” 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

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

ยุทธศาสตร ์

   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็น



พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ  จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  สถานการณ์
ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็น
การชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝุายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุาย
ต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  อาจ
กล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่า
หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่ไม่ยอมรับ
และไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทาง
การเมืองอัน    แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝุาย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
ตอบสนองต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็น
อันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจนจ านงทางการเมืองในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเกี่ยวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 
Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้า
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่
โปรงใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งปูองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy 
Formulation)     ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปูอนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือ
ลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย 
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรร
มาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการ
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการ



ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชน
และสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความ
โปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
การประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย  
3.6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น พ.ศ. 2560-2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

2. 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

3. 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา  

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและ

สังคม 

 

6   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการเมืองการ

บริหาร 

1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า พนังกั้น

น้ า ศาลา อาคาร  

1.2 พัฒนาและจดัหาแหล่งน้ าท่ีสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค 

1.3 ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาระบบโทรศัพทส์าธารณะ/

โทรศัพท์พ้ืนฐานที่ยังไม่ทั่วถึง 

1.4 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพิ่มเติมตามแหล่งชุมชนที่หนาแน่น 

2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้และการออม 

2.3 พัฒนาและส่งเสริมดา้นการทอ่งเที่ยว 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและประชาชนทุกระดบั 

3.2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

3.3 ส่งเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ  

4.1 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

4.2 ด าเนินการปูองกันและแกไ้ขปญัหา น้ าเสีย ขยะ กลิ่นควัน และสิง่ปฏิกูล 

5.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

5.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน 

5.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

6.1 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของ อบต. 

6.2 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับงานการปูองกันและบรรเทา 



 สาธารณภัย และเพิม่บุคลากรในสว่นน้ี 

6.3 จัดหาวสัดุครุภณัฑ์ใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจในส านักงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.1 หลักการความเป็นมา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติ ฯไปสู่การปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทยอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม   การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียน
ราษฎรความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความส าคัญกับ  การปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้
เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น า
มาตรการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปี
ใหม่ให้แก่ประชาชน  พ.ศ. 2560 การด าเนินการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2556 – 2560) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทาง
ด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก 
ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติปูองกันปราบปรามการทุจริตอย่าง
เข้มข้น  และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด”“อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” 
ทั่วประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ

ความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ 

และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วย

ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ 

ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้    ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการ

ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 



  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด

โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์

ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

  5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 

4.2 เป้าหมายหลักกระทรวงมหาดไทย 

4.2.1 ค่าคะแนน ITA ของ มท. เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา 

4.3 วัตถุประสงค์กระทรวงมหาดไทย  

 4.3.1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตาม 
วัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

4.3.2 เ พ่ือแก้ ไขปัญหาความไม่ โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของ  ประชารัฐ เน้นการร่วมคิด รวมท า ร่วมปฏิบัติ ร่วม
แก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการ
จะท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการปูองกัน ปราบปราม และลงโทษการกระท า
ที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มี
ระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

 4.3.3 เพ่ือขยายผลการด าเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเครือข่าย
ร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน อ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.3.4 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐมุ่งสู่เปูาหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาล 

 
 



 
 
 
 



4.4 ยุทศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น 
4.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 1.1 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

 

1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
2. ประยุกต์ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 2.1 น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม

และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
 
2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปูองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

3.1 สร้างชุมชนเฝูาระวัง ต่อต้านทุจริต    
 
3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
 



3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
 

4.4.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
 
1.2 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 
1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
1.4 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตใน            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

4.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการปูองกันการทุจริต 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับระบบการปูองกันการทุจริต 
1.4 พัฒนากลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปูองกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สร้างกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ การ
ปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชน



กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต (ก าหนดเรื่อง
ที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ
ปูองกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
5.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้ เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการปูองกัน        
การทุจริต 
 

4.4.4ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
 
1.2 การสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ 5 

รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  



ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง

ข้าราชการ การเมืองฝุาย

บริหาร ข้าราชการการเมือง 

ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย

ประจ าขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

1.  รณรงค์สร้ างจิตส านึกด้ านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และทุก
ฝุาย 
2. โครงการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  เพิ่ม
ศักยภาพ  ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  เจ้าหน้าที่  และ
ผู้น าชุมชน  

- 
 
 
 

400,000 

- 
 
 
 

400,000 

- 
 
 
 

400,000 

- 
 
 
 

400,000 

- 
 
 
 

400,000 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแกป่ระชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต 
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมลูข่าวสาร
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใส ผ่าน
ทางเว็บไซต์ ,FB 
3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาผู้น าชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
- 

 
 
 

100,000 

- 
- 

 
 
 

100,000 

- 
- 

 
 
 

100,000 

- 
- 

 
 
 

100,000 

- 
- 

 
 
 

100,000 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการฝึกอบรมคณุธรรม  จรยิธรรมแก่
เด็ก  เยาวชนและประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

1. ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปูองกันและปราบปรามการทจุริต การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/

- - - - -  



 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติขอ้มูลข่าวสาร

ให้เจ้าหน้าที ่
 

 2.2 มาตรการสร้าง ความ

โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการในการเปดิเผยข้อมูลในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2. มาตรการในการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่นผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ,FB 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที ่ ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี
 

1. จัดท าคู่มือตามพระราชบัญญตักิารอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
2. มาตรการลดขั้นตอนและอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองตามความตอ้งการของ
ประชาชน 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 
 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่

หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน

กิจการการประพฤติปฏิบัติตน

ให้เป็นท่ีประจักษ ์

1. โครงการจัดงานราชพิธี วันพ่อแห่งชาติ     
( กิจกรรมเชิดชูพ่อดีเด่น)  
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 2.5 มาตรการจดัการ  ในกรณี

ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ

1. กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 



 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตรวจสอบพบการทุจรติ 2. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตระดับ

องค์กร 
- - - - - 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 
 

1. กิจกรรม “ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” เวลาลง
ประชุมหรือลงประชาคมท้องถิ่น 
2. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยส์ินของ
อบต. และการรับเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับ
การเงินการคลัง”          
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 

การรับและตอบสนองเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ

ประชาชน 

1. โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น - - - - -  

 3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมบริหาร กิจการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการจัดกจิกรรมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล ประจ าป ี
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคมุภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

1. จัดท ารายงานการควบคุมภายใน - - - - -  

4.2 การสนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือการ
บริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 

- - - - -  

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมใหค้วามรูด้้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บรหิาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
2. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

20,000 
 
 

- 

20,000 
 
 

- 

20,000 
 
 

- 

20,000 
 
 

- 

20,000 
 
 
- 

เพิ่มเตมิแผนฯ 

4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วม
ของชุมชน และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ ทุจริต 

1.มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการปูองกันการทุจริต 
2. สร้างผู้น าเฝูาระวัง หมู่บ้านและชุมชน
ห่างไกลการทุ จริต 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 



 

 
 

 
 

 


