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บทนํา 
หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ

พื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และตอง

เปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 

    นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการซึ่ง

รวมทั้งราชการบริหารสวนทองถิ่นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

    เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ

บริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข

ปญหาในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย และดวยเหตุที่วานี้ ไดมี

สวนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนมีพฤติการณสอ

ไปในทางที่เอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะที่ เปนการขัดกันแหง

ผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

  จากสภาพปญหาที่พบในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ               

จะพบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมา 

  ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่นใหกับหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ

ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งบุคคลที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอดทุจริต

หรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร  ซึ่งประกอบดวย คณะสมาชิกสภาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินคณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกๆ

ตําแหนง จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไววางใจ ศรัทธาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอยางแนนอน 

    องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา ซึ่งเปนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นหนึ่งที่จะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณในดานการปองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอื่นไดเขารวมการเปนเครือขายในดานการปองกันการทุจริตแลวก็ทําใหทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นได

ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 



 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

1. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน 

2. เพื่อสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก                   

ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

3. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 

4. เพื่อใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

5. เพื่อใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 

จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางทั่วถึง 

 

เปาหมาย 

1. ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ตลอดจนประชาชน               

มีจติสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝาย 

2. องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริต               

และประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง 

3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ ปราบปราม

การทุจริต ภาครัฐ 

4. องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม                         

และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 

5. องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

ประโยชนของการจัดทําแผน 

1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ขาราชการและเจาหนาที่ขององคการ

บริหารสวนตําบลโนนทัน มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวย

ความโปรงใส 

2.ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวน

ตําบลโนนทัน 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ

กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 



5. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต 

6. องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนในการ

ปองกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สวนที่ 1 

ขอมูลพื้นฐานองคการบริหารสวนตําบลโนนทัน 

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน 

  การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโนนทันนั้น  เปนการสรางกระบวนการมีสวน

รวมของชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหา  ตลอดจนรวมสรางรวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่

ขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน  ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน  การพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลดงสุวรรณจะสมบูรณได  จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน  ในพื้นที่เกิดความตระหนักรวมกัน

ในการแกไขปญหาและมีความเขาใจในแนวทางแกไขปญหารวมกันอยางจริงจัง  องคการบริหารสวนตําบล               

โนนทันยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  นอกจากนี้ยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษา

เด็กกอนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัด

การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

พึ่งตนเองในทองถิ่น 

  การวิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติกําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นขององคการ

บริหารสวนตําบล ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งนี้ เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ที่

จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสภัยคุกคามในการดําเนินการตามภารกิจหลัก SWOT องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน กําหนด

วิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น  ทั้งนี้ สามารถ

วิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหาโดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูก

กําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

ดังนี้ 

  5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้ 

   (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1)) 

 (2) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 

 (3) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  (มาตรา 68 (2)) 

 (4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68 (3)) 

 (5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ (มาตรา 16 (4)) 

 (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
 

5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี ้

 (1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67 (6))   

 (2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67 (3))   

 (3) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ   

(มาตรา 68 (4))   



(4) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส  

(มาตรา 16 (10))  

(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตร 16 (2))   

(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16 (5))   

(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))   

5.3 ดานการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่ 

เกี่ยวของดังนี ้

(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))   

(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 68 (8))   

(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13))   

(4) การจัดใหมีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 

(5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16 (17))   

(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
 

5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที ่

เกี่ยวของดังนี ้

(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 

(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ (มาตรา 68 (5)) 

(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 

(4) ใหมีตลาด (มาตรา 68 (10)) 

(5) การทองเท่ียว (มาตรา 68 (12)) 

(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย (มาตรา 68 (11)) 

(7) การสงเสริมการฝกฝนและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 

(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
 

5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่ 

เกี่ยวของดังนี ้

(1) คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67 (7)) 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง 

ปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 

(3) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ (มาตรา 17 (12)) 
 

5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่ 

เกี่ยวของดังนี ้



(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  

(มาตรา 67 (8)) 

(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 

(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 

(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน(มาตรา 17 (18)) 
 

5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ มีภารกิจ 

ที่เกี่ยวของดังนี ้

(1) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม 

ความจําเปนและสมควร (มาตรา 67 (9)) 

(2) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน(มาตรา 16 (16)) 

(3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของ อปท.(มาตรา 17 (3)) 

(4) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(มาตรา 17 (16)) 

  ภารกิจทั้ง 7 ดาน ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไข

ปญหาขององคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความ

ตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวย การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลอง

กับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ

รัฐบาลและนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคการบริหารสวนตําบลโนนทันจะดําเนินการ 

ภารกิจหลัก 

1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน สะพาน เปนตน 

2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา เปนตน 

3. การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ํา ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

4. การปองกันและระงับโรคติดตอ 

5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 

7. การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

8. การสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพและการเพิ่มรายไดแกราษฎร 

9. การฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส 

11. การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

12. การสงเสริมและเสริมสรางใหราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 

13. การสงเสริมการเกษตรและประกอบอาชีพทางการเกษตร 



14. การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ภารกิจรอง      

            1. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย 

            2. การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

            3. การสนับสนุนและสงเสริมอตุสาหกรรมในครัวเรือน 

            4. การคุมครองดูและและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

            5. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีในทองถิ่น 

            6. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 

            7. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

            8. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนประกอบการคา 

            9. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

            10. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

            11. การจัดการ การบํารุง และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 

            12. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร 

 

 
 

วิสัยทัศนในการพฒันาทองถิ่น 
“ทองเท่ียวดี เศรษฐกิจดี การศึกษาดี โครงสรางพื้นฐานดี ประชาชนปลอดภัย ใสใจทรัพยากรและสิ่งแวดลอม” 

 

พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น 
  พัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ และการทองเที่ยวพิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลานปและไดโนเสารโนนทัน แหลง

ทองเที่ยวภูหินลาดชอฟา ปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการสงเสริมดานการศึกษา และสาธารณสุข และ

สวัสดิการสังคมของคนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม ตลอดจนกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมโครงสรางทางดานพื้นฐาน 

และระบบสาธารณูปโภค 

 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
1. จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอ เอื้ออํานวยตอการดํารงชีพของประชาชนในตําบลโนนทัน 

  2. อนุรักษฟนฟูศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 



  3. การจัดการศึกษา  การใหบริการดานสาธารณสุข อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

  4. คนชรา  คนพิการ  ผูดวยโอกาส ไดรับการดูแลอยางทั่วถึง 

  5. คุณภาพชีวิต/รายได ของประชาชนในตําบลทีด่ี 

  6. อนุรักษ  คุมครอง  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหคงอยู 

  7. องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 

การวิเคราะหสถานการณการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ  (SWOT)  ขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1 มีคําสั่งแบงโครงสรางของ อบต.ดงสุวรรณชัดเจน 

คลอบคลุมอํ านาจหนาที่ ตามภารกิจ  และ 

สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจที่

ไดรับเพิ่มขึ้นหรือถายโอน 

W1 บุคลากร อบต.ยังขาด ทักษะ ความรู ความเขาใจ

ระเบียบในการบริหารงาน 

W2 ความตองการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงตอ

การใหบริการของ อบต.ในการแกไขปญหาความ

เดือดรอนแต อบต.ไมสามารถตอบสนองดําเนินการ

ใหไดทุกอยาง 
S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทํา

แผน การทํางาน รวมกับหนวยงาน หรือสวน

ราชการอื่น 

S3 มี คํ าสั่ งแบ ง งานหรื อการมอบอํ านาจการ

บริหารงานตามลําดับชั้น 

W3 คนในทองถิ่นมีปญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการ

ประกอบอาชีพหรือคายใชจายในการดํารงชีวิต

ประจําวันในอัตราสูง S4 ผูบริหารทองถิ่นกําหนดนโยบายไดเองภายใต

กรอบของกฎหมาย 
W4 ประชาชนดื่มสุราเปนจํานวนมาก สงเสริมเสียตอ

สุขภาพ 
S5 มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเอง

ซึ่งเปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการ

ของประชาชนในตําบล 
W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จํานวนมากทําใหทําให

การปฏิบัติของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ 
S6 สภา อบต.สามารถออกขอบัญญัติไดเอง ภายใต

กรอบกฎหมาย 
W6 บุคลากรมีนอย ทําใหตองรับผิดชอบงานหลายอยาง 

ในขณะที่ภารกิจมากขึ้น ทําใหเกิดการทํางานไมมี

ความตอเนื่อง  
S7 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจ

และกําลังงบประมาณ 

S8 ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชนโดยตรงทําใหเขาใจปญหาความ

เดือดรอน และความตองการของประชาชนอยาง

แทจริง 

W7 ขาดแคลนน้ําใชอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

ในฤดูแลง 

W8 การแพรระบาดของยาเสพติด เชน ยาบา 



 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S9 มีรายไดจากการจัดเก็บรายไดเปนของตนเอง ทํา

ใหคลองตัวในการบริหารงาน 

W9 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน และ

ความไมเขาใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยาง

เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ

อาชีพแบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฯลฯ 

S11 มีพื้นที่ขนาดตําบลขนาดกลางงายตอการบริหาร 

และดูแลอยางทั่วถึง 

W11 ปญหาหมอกควันในชวงหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

S12 เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมาก

ที่สุด และสามารถแกไขปญหาความตองการได

อยางรวดเร็ว 

W12 งบประมาณคอนขางนอย ทําใหตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนยังครอบคลุมไมไดเพียงพอ 

S13 สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพคอนขางสมบูรณ

เหมาะกับการปลูกพืชไดทุกชนิด 

W13 ระบบขอมูล ไม เปนปจจุบัน  หรือไมครบถวน

ครอบคลุมในทุกดาน 

S14 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค

ประชาชนในทุกชุมชน 

W14 ขาดการอนุรักษในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

S15 มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยาง

ตอเนื่อง 

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวม

ในกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและอนุรักษ 

บํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

S17 ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนด

นโยบายการพัฒนาในดานการเมือง การบริหาร

และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนสวนใหญทําการเกษตร 

ตองอาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติซึ่งบางครั้งไม

เพียงพอ 

S18   กลุมองคกรภาคประชาชนที่ เขมแข็ง และมีการ

ทํางานในระบบของเครือขาย 

 



 

 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น

ตามแผนกฎหมายกระจายอํานาจฯ 

T1 อํานาจหนาหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ บาง

ภารกิจยังไมมีความชัดเจน 

O2 แนวโนมของรายไดที่ ได รับจัดสรรมากขึ้น 

ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บ

รายไดเองของ อบต. 

T2 การใหความอิสระ อบต.จากสวนกลางยังไมเต็มที่ 

ยังตองอยูภายใตการกํากับ ควบคุมดูแลจาก สวน

ภูมิภาค ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 

O3 มีอางเก็บน้ําหนองขวาง ซึ่งสามารถพัฒนาใหเปน

แหลงทองเที่ยวได 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับ

ภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่น 

O4 กฎห มา ยก ระ จ า ยอํ า น า จฯ  เ อื้ อ ต อ ก า ร

บริหารงานของ อบต. 
T4 ภาคเกษตรกรรมมีปญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพ

ต่ําผลผลิตทางเกษตรสวนใหญมีราคาตกต่ํา 
O5 ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหมีความ

สะดวกคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานมากขึ้น T5 ปญหาแรงงานภาคการเกษตร 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มี

ความขัดแยงทางการเมือง ทางความคิดเห็นนอย 
T6 การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจากแหลง

งานรองรับไมเพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมให

เปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 

และประชาชนในตําบล 

T7 ประชาชนสง บุตร – หลาน ไปเรียนตางจังหวัด ทํา

ใหเกิดภาระคาใชจายสูง 

O8 มีสถานศึกษาอยูในพื้นที่ ตั้งแต เด็กกอนวัยเรียน 

ถึง มัธยมตอนตน และมีศูนยการเรียนรูนอก

ระบบ ซึ้งมีความพรอม มีศักยภาพในการจัด

การศึกษาอยางท่ัวถึง 

T8 ภัยธรรมชาติ เชน ฤดูฝนมีน้ําทวม ฤดูแลงมีภัยแลง

ขาดน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

O9 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลมุท้ัง

พื้นที่อยางเพียงพอ รวมถึงการใหบริการฟรีใน

เรื่องรับสงผูปวยฉุกเฉิน หรือตามแพทยนัด 

T9 ความไมมั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลตอการ

จัดสรรงบประมาณของ อบต.  



 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O10 การแกไขปญหาความยากจนและปญหายาเสพ

ติ ด ต า ม น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล  จั ง ห วั ด 

แ ล ะ อํ า เ ภ อ ส อ ด ค ล อ ง กั บ น โ ย บ า ย แ ล ะ

ยุทธศาสตรของ อบต. 

T10 ผลจากการถายโอนภารกิจทําใหมีงาน/หนาที่

เพิ่มขึ้นแตไมมีบุคลากรมารองรับ 

T11 สภาวการณทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น 

O11 นํ า ข อ มู ล จ า ก า ร จั ด ทํ า เ ว ที ป ร ะ ช า ค ม  

จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนดานตาง 

ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน 

T12 ประชาชนไมสนใจ ขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวมใน

การพัฒนาพื้นท่ี และไมใหความสําคัญกับการมีสวน

รวมในกิจกรรมของทองถิ่นและของภาครัฐ 

O12 มีความสามัคคีของคนในสังคมอยูเย็นเปนสุข

รวมกันใชสันติวิธีเปนแนวทางในการแกไขปญหา 

T13 ขาดความรูความเขาใจเรืองประชาคมอาเซียน และ

ภาษาตางประเทศ 

O13 มีความเขมแข็งทางการเมืองในระดับทองถิ่นทํา

ใหการบริหารจัดการมีความตอเนื่อง 

  

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 

กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานมีขนาด

ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง    มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู

ทองถ่ินอยางมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ คือ การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)1 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมา 

ภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  เปาหมายและ

ตัวชี้วัด เปาหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตัวชี้วัด 2.1 สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละประเภทที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ด ี 

ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น  

ตัวชี้วัด 2.2 ขอรองเรียนและคดีเก่ียวกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลง  

                     แนวทางการพัฒนา  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมี

วินัย โปรงใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย 

ใหครอบคลุม ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมทั้งเพื่อสรางพลังการขับเคลื่อน

คานิยม ตอตานการทุจริต โดยการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง ปองกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา  

             รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ

แผนดินดานตางๆ รวม 11 ดาน โดยดานที่เกี่ยวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ 

นโยบายขอที่ 10 สรุปไดดังนี้ 

                  นโยบายที่ 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชกาแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการ

ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ     

ขอ 10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ สาธารณะได

โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบ ที่ชัดเจน ขั้นตอนที่

แนนอน ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิง

เวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสรางความเสียหายแกประชาชน

โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุง หนวยงานใหบริการดานการทาธุรกิจ การลงทุน 

และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจาวัน เปนสําคัญ  

ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถ ใหบริการเชิง

รุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตอง เดินทางเขามายัง

สวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตาง  

                                                           

 



เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบ

ศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว    (One Stop Service) และ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนา

หนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ 

และมีระบบบูรณาการ 

ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกใน

การรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด 

ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาส

การทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว              

ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ขอ 10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวา เรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน

แหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้ง ใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงาน

ของรัฐ และเปดเผยผลการประเมิน ตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง                 

การรวมทุน การใชจายเงิน ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ    การใชดุลพินิจของเจาหนาที่             

การมีผลประโยชน ขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียน 

ใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 

ขอ 10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ

สอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการ

คุมครองพยานและผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไม

ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

3.4 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ  

                เพื่อใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัย

ใหแกประชาชน รวมทั้งเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 

        ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ

ทุจริตประพฤติมิชอบได 

        ขอ 2 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

กระทําการหรือเกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการ

และหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 



พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทาง

ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว 

        ขอ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการ

และหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด 

               ขอ 4 กรณีที่หัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ 

2 และขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณ ี

ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการ

แสวงหา รวบรวม และดําเนินการอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ

รายละเอียดและพิสูจนเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 

และขอ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพรอมท้ังเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณา

อยางตอเนื่อง 

3.5 ยุทธศาสตรชาต ิวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

 วิสัยทัศน  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต  (Zero Tolerance & Clean  

Thailand)” 
         ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 

หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทย 

มีศักดิ์ศรีและเกยีรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

   พันธกิจ  “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ           

ทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้ งระบบ                          

ใหมีมาตรฐานสากล” 

   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย   ไมนอยกวารอยละ 50 

   วัตถุประสงคหลัก  

  1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง  

  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน  

  3. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความ

รวมมือจากประชาชน  



  5. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคา

คะแนน ในระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร 

   ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”  เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญ

ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลา

ทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย 

สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมีความเปน

พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ  จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมี

พฤติกรรมที่ไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”  สถานการณ

ความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็น

การชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายที่มีตอทุกรัฐบาลที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝาย

ตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ  อาจ

กลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงทั้งมวลของสังคมไทยในหวงเวลากวา

หนึ่งทศวรรษที่ผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับ

และไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทาง

การเมืองอัน    แนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและ

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเปนการ

ตอบสนองตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปน

อันหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจนจํานงทางการเมืองในเรื่องการ

ตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเกี่ยวกัน 

 ยุทธศาสตรที่  3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิ งนโยบาย (Policy 

Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขา

แสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไม

โปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร 

“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนด

มาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy 

Formulation)      ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy 

Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)  



  ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไก

และกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อ

ลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย 

กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหม ี 

ธรรมาภิบาล 

        ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตรการ

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ

กระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

และเปนที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการ

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการ

ตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชน

และสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 

  ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทย” เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความ

โปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็น

การประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือ

ปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 

ภาคเอกชน และตางประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI) ของประเทศไทย  

 

3.6 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ พ.ศ. 2561-2564 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 1. การบริหารจัดการองคกร ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 หลักการความเปนมา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม

ยุทธศาสตรชาติ ฯ ไปสูการปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทยอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม   การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ

บริหารราชการ สวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียน

ราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน 

อํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ สวนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ เผาจินดา ไดใหความสําคัญกับ  การปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยได

เนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํา

มาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการท่ีมีประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญป

ใหมใหแกประชาชน  พ.ศ. 2560 การดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2         

(พ.ศ. 2556 – 2560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง 

มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทาง

ดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติเปนพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก 

ไดแก การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ปองกันปราบปรามการทุจริตอยาง

เขมขน  และสนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” 

ทั่วประเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดนโยบายคุณธรรมและ

ความโปรงใส เพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ 

และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวย

ความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ 

ดังกลาว จึงกําหนดแนวทางให    สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ

ประชาชนดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 

  2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 



  3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน และเปด

โอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย

เปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

  4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย

ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

  5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง 

 

4.2 เปาหมายหลักกระทรวงมหาดไทย 

4.2.1 คาคะแนน ITA ของ มท. เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปที่ผานมา 

4.3 วัตถุประสงคกระทรวงมหาดไทย  

 4.3.1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ตาม 

วัตถุประสงคหลักในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

4.3.2 เพื่อแกไขปญหาความไม โปรงใส ทุจริตคอรรัปชัน ของสวนราชการในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย โดยมุงเนนกลไกการมีสวนรวมของ  ประชารัฐ เนนการรวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ รวม

แกปญหา และรวมติดตามประเมินผล โดยการแกที่สาเหตุของปญหาการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต 

รับผิดชอบ รักษาวินัยของขาราชการ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนคานิยมอื่น ๆ ที่ถูกตอง รวมทั้ง

เขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา และจัดอบรมใหความรู ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุมเสี่ยงตอการ

จะทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน โดยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทํา

ที่ไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน เชน ระบบการประมูล การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจาง มี

ระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม การใชดุลยพินิจของ

ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  

 4.3.3 เพื่อขยายผลการดําเนินงานปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง เสริมสรางเครือขาย

รวมตอตานการทุจริตในประเทศ แสวงหาความรวมมือจากภาคสวน อ่ืน ๆ ที่ยังไมไดเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด 

เพื่อเรงพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.3.4 เพื่อใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเปนกรอบการปฏิบัติงานเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิง

ภารกิจของรัฐมุงสูเปาหมายหลัก คือ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ

รัฐบาล 

 

 

 

 



 

 



4.4 ยุทศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 
4.4.1 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทาง

สังคมเพื่อตานทุจริต 
1.1 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

 

1.2 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

2. ประยุกตปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน

เครื่องมือตานทุจริต 

2.1 นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ

กลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตานการ

ทุจริต 

 

2.2 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกัน

การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) 

และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

 

3.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต    

 

3.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณ

ทางสั งคมที่ผิดตอจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ

กฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม 

(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 

3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

 

 

4.4 ยุทศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  

4.4.2  ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบายบนฐาน 

1.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย 

 

1.2 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรร



ธรรมาภิบาล มาภิบาล 

 

1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด

และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

 

1.4 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใช

จายงบประมาณ  

 

2. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และ

ตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 

 

 

2.1 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส

และไรการทุจริตใน            องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

4.4.3  ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 

 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการ

ทุจริตในแตละระดับ 

1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวาง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ   ภาคประชาสังคมในการ

ปองกันการทุจริต 

1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ในการเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 

1.4 พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ

ปองกันการทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 

 

2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 

2.2 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนํา

ขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด

ปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

ระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ

กระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปด

โอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูล

เก่ียวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชน



กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

ใหความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรค

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะ

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของ

บุคลากรดานการปองกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงาน

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมือ

อาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 

5.2 ตอยอด ขยายผล องคความรู เชิงสรางสรรค 

สําหรับการปองกัน        การทุจริต 

 

4.4.4 ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 

 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของ

หนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว 

เขาถึงไดโดยงาย 

 

1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบ

การรับเรื่องรองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สวนที่ 5 

รายละเอียดแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 



5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 

เปาหมาย  “สรางสังคมที่ไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ)    ผลลัพธ หนวยงาน 

รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1.สงเสริมใหมีระบบ

และกระบวนการ

กลอมเกลาทาง

สังคมเพื่อตานทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตสํานึก

สาธารณะ 

1.รณรงคสรางจิตสํานึกดาน

คุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตาม

ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  ใ ห แ ก

เจาหนาที ่

จํานวนกิจกรรม

รณรงคสราง

จิตสํานึกดาน

คุณธรรมจริยธรรมฯ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง เจาหนาที่ของรัฐมี

จิตสํานึกในการ

ปฏิบัติราชการดวย

ความซื่อสัตย สุจริต 

สํานักงานปลัด 

1.2 การใชเครื่องมือ

การสื่อสารทางสังคม

เ พื่ อ ป รั บ เ ป ลี่ ย น

พฤติกรรม 

1 . เ ผยแพร  ประชาสั มพั นธ 

ขอมูลขาวสารความรูที่เกี่ยวของ

กับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและความโปรงใส ผาน

ทางเว็บไซต ,FB  

เผยแพรขอมูล

ขาวสารความรู

เกี่ยวของกับการ

ปองกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริต 1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ประชาชนได รั บ รู

ขอมูลขาวสาร 

สํานักงานปลัด 

2. ประยุกตหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเปน

เครื่องมือตานทุจริต 

2.1 นําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใชใน

การกลอมเกลาทาง

สังคมและการ

ปฏิบัติงานตอตาน

การทุจริต 

1 . ส ร า งจิ ตสํ านึ กและความ

ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนโครงการที่

จัดกิจกรรมตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง เจาหนาที่และ

ประชาชน นําหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

เปนหลักในการ

ปฏิบัติราชการ และ

ดําเนินชีวิต 

 

 

สํานักงานปลัด 



กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ)    ผลลัพธ หนวยงาน 

รับผิดชอบ 3. เสริมพลังการมี

สวนรวมของชุมชน 

(Community) และ

บูรณาการทุกภาค

สวนเพื่อตอตานการ

ทุจริต 

3.1 สรางชุมชนเฝา

ระวัง ตอตานทุจริต    

สรางผูนําเฝาระวัง หมูบานและ

ชุมชนหางไกลการทุจริต 

 

 

 

รอยละ ของ กํานัน 

ผูใหญบาน ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพรวม

ตอตานการทุจริต 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

สรางกํานัน/

ผูใหญบานใหเปน

เครือขาย รวม

ตอตานการทุจริต 

สํานักงานปลัด 

 3.3 บูรณาการทุก

ภาคสวนเพื่อตอตาน

การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

สงเสริมและพัฒนาเครือขาย

ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอตาน

การทุจริตภาครัฐ 

มีเครือขายรวม

ตอตานการทุจริต 

1 

เครือขาย 

2 

เครือขาย 
3 

เครือขาย 
4 

เครือขาย 
5 

เครือขาย 
มีเครือขายรวม

ตอตานการทุจริต 

สํานักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เปาหมาย   

1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ)    ผลลัพธ หนวยงาน 

รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. วางมาตรการ

เสริมในการสกัดกั้น

การทุจริตเชิง

นโยบายบนฐาน   

ธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร

ขอมูลขาวสารที่

เกี่ยวของกับนโยบาย 

เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย

ผานทางเว็บไซต เฟซบุก 

เผยแพรขอมูล

ขาวสารความรู

เกี่ยวของกับนโยบาย

1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ประชาชนได รั บ รู

ขอมูลขาวสาร 

สํานักงานปลัด 

 1.4 กําหนด
มาตรการวิเคราะห

ความเสี่ยงและการ
ใชจายงบประมาณ 

การมีระบบควบคุมและ

ตรวจสอบภายใน 

 

 

การจัดทําแผน

ควบคุมภายในและ

ตรวจสอบภายใน 1 

ครั้ง/ป 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ลดความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานและการ

ใชจายงบประมาณ 

สํานักงานปลัด 

2 สงเสริมใหมี

การศึกษา วิเคราะห 

ติดตาม และตรวจสอบ 

การทุจริตเชิง

นโยบายในองคกร  

2. 1 เ ผ ย แ พ ร อ ง ค

ความรูในการดําเนิน

น โ ย บ า ย อ ย า ง

โปรงใสและไรการ

ทุจริตใหแกองคกร  

ประชาสัมพันธความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต การสราง

มาตรฐานความโปรงใส  เชน

กฎหมาย/ระเบียบขอบังคับ/

วิธีการปฏิบัติขอมลูขาวสารให

เจาหนาที ่

จํานวนการ

ประชาสัมพันธไม

นอยกวา 3 ชองทาง

(website, FB,

บอรด

ประชาสัมพันธ) 

3 

ชองทาง 

3 

ชองทาง 

3 

ชองทาง 

3 

ชองทาง 

3 

ชองทาง 

มีชองทาง

ประชาสัมพันธไม

นอยกวา 3 ชองทาง 

สํานักงานปลัด 

 



 

5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

เปาหมาย   

1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 

3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ)    ผลลัพธ หนวยงาน 

รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบงานปองกัน

การทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการ

เ ชิ ง รุ กที่ ส า ม า ร ถ

แ ก ไ ข ป ญ ห า ก า ร

ทุจริตในแตละระดับ 

โครงการรั กชาติ ถู กทา ง 

สร าง เสริมความซื่ อสั ตย

สุจริต 

รอยละของผูเขารวม

โครงการ 

รอยละ 

75 

รอยละ 

80 

รอยละ 

85 

รอยละ 

90 

รอยละ 

100 
ผูเขาฝกอบรมไดรับการ

สรางเสริมความซื่อสัตย

สุจริต 

สํานักงานปลัด 

2. สรางกลไกการ

ปองกันเพื่อยับยั้ง

การทุจริต 

2.1 สรางกลไก

ปองกันเพื่อยับยั้ง

การทุจริต 

 

การมีสวนรวมของผูบริหาร

ทองถ่ินในกิจกรรมดานตางๆ 

เ ช น  ก า ร ทํ า ตั ว เ ป น

แบบ อย า ง ที่ ดี  ก า ร เ ป น

ป ร ะ ธ า น / ที่ ป รึ ก ษ า /

คณะทํางาน การเปดรับฟง

ความคิดเห็นจากทุกภาค

สวนเปนตน 

 

 

 

จํานวนโครงการที่

ผูบริหารเขารวม

กิจกรรมที่มีบทบาท

ในการสงเสริม

ปองกันเพื่อยับยั้ง

การทุจริตในองคกร 

3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง ผูบริหารมีบทบาทในการ

สงเสริมปองกันเพื่อ

ยับยั้งการทุจริตใน

องคกร 

สํานักงานปลัด 



กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ)    ผลลัพธ หนวยงาน 

รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

 2.2 กํ าหนดกล ไ ก

ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลการนํา

ขอ เสนอแนะไปสู

การปฏิบัติ 

จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการดานการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

จั ดทํ า รายงานผล

การดําเนินงาน  

2 ครั้ง/ป 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง มีรายงานผลการ

ดําเนินงาน  

2 ครั้ง/ป 

สํานักงานปลัด 

3. พัฒนานวัตกรรม

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศเพื่อลด

ปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารที่เปดโอกาส

ใหประชาชน

สามารถศึกษา 

เรียนรู และหาขอมูล

เกี่ยวกับการปองกัน

การทุจริต   

1.การเผยแพรประกาศสอบ

ร า ค า ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต

สํานักงาน 

จํานวนครั้งในการ

เผยแพรประกาศ

สอบราคา 

ทุก

โครงการ 

ทุก

โครงการ 

ทุก

โครงการ 

ทุก

โครงการ 

ทุก

โครงการ 

มีการเผยแพรประกาศ

สอบราคาทุกโครงการ 

กองคลัง 

4. พัฒนารูปแบบ

การสื่อสาร

สาธารณะเชิง

สรางสรรคเพื่อ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

 

4.1 พัฒนาและ

ยกระดับรูปแบบการ

สื่อสารสาธารณะ           

เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

เผยแพรขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตให

ประชาชนทราบ (website, 

FB,บอรดประชาสัมพันธ) 

 

 

 

 

จํานวนการ

ประชาสัมพันธไม

นอยกวา 3 ชองทาง 

3 

ชองทาง 

3 

ชองทาง 

3 

ชองทาง 

3 

ชองทาง 

3 

ชองทาง 

มีชองทางประชาสัมพันธ

ไมนอยกวา 3 ชองทาง 

สํานักงานปลัด 



กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ)    ผลลัพธ หนวยงาน 

รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

5. พัฒนาสมรรถนะ

และองคความรูเชิง

สรางสรรคของ

บุคลากรดานการ

ปองกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและ

ยกระดับการพัฒนา

บุคลากรดานงาน

ปองกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริต ใหมีความเปน

มืออาชีพและเปนไป

ตามมาตรฐานสากล 

 

โครงการฝกอบรมคณุธรรม

จริยธรรมใหแกพนักงาน 

ลูกจาง ผูบริหารและ           

ส.อบต.โนนทัน 

รอยละของ

เจาหนาที่เขา

ฝกอบรมคุณธรรม

จริยธรรม 

รอยละ 

75 

รอยละ 

80 

รอยละ 

85 

รอยละ 

90 

รอยละ 

100 
เจาหนาที่เขาฝกอบรม

คุณธรรมจริยธรรมมี

จิตสํานึกคานิยมและ

วัฒนธรรมสุจริต 

สํานักงานปลัด 

5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เปาหมาย   

1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ)    ผลลัพธ หนวยงาน 

รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบงานปองกัน

การทุจริต 

 

1.1 การปรับปรุง

ระบบการรับเรื่อง

รองเรียนของ

หนวยงานตอตาน

การทุจริตตาง ๆ ให

มีความรวดเร็ว 

เขาถึงไดโดยงาย 

1  จัดทําหลักเกณฑวิธีการ

รับฟงขอรองเรียน/รองทุกข 

มีหลักเกณฑวิธีการ

รับฟงขอรองเรียน/

รองทุกข 

1 

หลัก 

เกณฑ 

1 

หลัก 

เกณฑ 

1 

หลัก 

เกณฑ 

1 

หลัก 

เกณฑ 

1 

หลัก 

เกณฑ 

มีหลักเกณฑวิธีการรับ

ฟงขอรองเรียน/รองทุกข 

สํานักงานปลัด 



กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน 

รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

 1.2 การสรางความ

เชื่ อมั่ นและความ

ไววางใจตอระบบ

การรับเรื่องรองเรียน 

 

การจัดระบบรับฟงขอ

รองเรียน 

  -การจัดชองทางรองเรียน/

แจงเบาะแส/ความคิดเห็น 

 - ตูรับขอรองเรียน 

 - จัดสงขอรองเรียนทาง

ไปรษณีย 

 - ศูนยขอมูลขาวสารอบต. 

 - เว็บไซต  

www.nonthan.go.th/ 

facebook.com.nontu
n.dino 

-จํานวนชองทางการ

รับฟงขอรองเรียน 

5 

ชองทาง 

5 

ชองทาง 

5 

ชองทาง 

5 

ชองทาง 

5 

ชองทาง 

มีชองทางการรับฟงขอ

รองเรียนหลายชองทาง 

สํานักงานปลัด 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบงานปองกัน

การทุจริต 

 

 การจัดการและแจงผลขอ

รองเรียน 

ร อ ย ล ะ ข อ ง ข อ

รองเรียนที่แจงผล

การดําเนินการแกผู

รองเรียน 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

มีการจัดการและแจงผล

ขอรองเรียนทุกเรื่อง 

สํานักงานปลัด 

 

 
 


