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๑

บทนํา

หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึด

หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี
สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด และตองเปนไป
เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม

นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการ
ซึ่งรวมท้ังราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน

เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีองคกรปกครองทองถ่ิน ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาในระดับทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการ ท่ีสําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรท่ีมี อํานาจหนาท่ี ตามกฎหมาย และดวยเหตุท่ีวานี้ ไดมี
สวนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณ
สอไปในทางท่ีเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะท่ีเปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

จากสภาพปญหาท่ีพบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ
จะพบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา

ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อม่ันใหกับหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน การตรวจสอบการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งบุคคลท่ีมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร ซึ่งประกอบดวย คณะสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินคณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกๆ
ตําแหนง จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติท่ีชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”แลว หนวยงานองคกรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อม่ันและไววางใจศรัทธาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางแนนอน

องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหนึ่งท่ีจะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณในดานการปองกันการทุจริต เพ่ือขยายผลไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนไดเขารวมการเปนเครือขายในดานการปองกันการทุจริตแลวก็ทําใหทุกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง



๒

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง
๒. เพ่ือสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ปฏิบัติราชการโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
๓. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐใหมีความเขมแข็ง

๔. เพ่ือใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดย
มิชอบในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง

๕. เพ่ือใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางท่ัวถึง

เปาหมาย
๑. ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสงตลอดจน

ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุกฝาย
๒. องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ เจาหนาท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง
รวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง

๓. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๔. องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม

๕. องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประโยชนของการจัดทําแผน
๑. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ขาราชการและเจาหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย สุจริต
ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส

๒. ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดชุมแสง

๓. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว
๕. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต
๖. องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนในการ

ปองกันการทุจริต



๓

สวนท่ี ๑
ขอมูลพ้ืนฐานองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง
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กรอบโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง

สภาองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง

สํานักปลัด กองคลงั กองชาง กองการศึกษา  ฯ

- รองนายก อบต. (๒ คน)

- เลขานุการนายก อบต.

องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง

กองสวัสดกิารสังคม

๔



๕

สภาองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้
(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร

กิจการขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับ ของทางราชการ
๑. นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้

(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ
และขอบังคับของทางราชการ

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบล
(๔) วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
(๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน

๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูบังคับบัญชาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง มีหนาท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ใหเปนไปตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล สั่งการ เก่ียวกับ
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และจังหวัดชัยภูมิ รวมท้ังอํานาจ
หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง กรณีไมมี
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไมสามารถปฏิบัติงานได มอบหมายใหหัวหนา
สวนราชการท่ีมีระดับการดํารงตําแหนงสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน

๓. สวนราชการภายในขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง
๓.๑ สํานักปลัด มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้

ทําหนาท่ีเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป งานกฎหมายและคดี งานนโยบายและแผน งานแผนงาน
และงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานกิจการสภาฯ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานวิชาการ
สงเสริมสุขภาพชุมชน งานวิชาการสงเสริมการเกษตร งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือ
ไดรับมอบหมาย

๓.๒ กองคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้
ทําหนาท่ีเก่ียวกับ งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานทะเบียนทรัพยสิน

และงานพัสดุ งานพัฒนารายได และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย
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๓.๓ กองชาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้
ทําหนาท่ีเก่ียวกับ งานสาธารณูปโภค งานกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร และงานอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย
๓.๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้

ทําหนาท่ีเก่ียวกับ งานดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือ
ไดรับมอบหมาย

๓.๕ กองสวัสดิการสังคม มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้
ทําหนาท่ีเก่ียวกับ งานดานสวัสดิการสังคม งานสงเคราะหเด็ก สตรีและคนชรา และงานอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย
๔. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง

บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง แบงออกเปน ๓ ฝาย ดังนี้
๔.๑ บุคลากรฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ประกอบดวย

๑) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง นายนิยม  หาญแท
๒) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง นายปนแกว แกวศิริ
๓) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง นายสําเร็จ  แซปง
๔) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง จํานวน ๓๕ คน ดังนี้

๑. นายสําเร็จ  แซปง
๒. นายถนัด สะทาน
๓. นายคําพันธ ผองพันธ
๔. นายสุนิกร หมูอําพันธ
๕. นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี
๖. นายประมวล  เขียงเขียว
๗. นายสําเนียง  ขวัญมา
๘. นายสุรศักดิ์ ผลจําเริญ
๙. นายสม  โนมขุนทด
๑๐. นายวิชัย  พลธรรม
๑๑. นายสังวร  สวนจันทร
๑๒. นายบุญมี  ถาวงกลาง
๑๓. นายชมัด  นอยเวียง
๑๔. นายสุวรรณ  รักษาภักดี
๑๕. นายสถิตย  จันทรขามปอม
๑๖. นางลําดวน  เคาโนนกอก
๑๗. นายมงคล กูภูเขียว
๑๘. นายสถาปนิกร ยศรุงเรือง
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๑๙. นายสงกรานต  บุบผา
๒๐. นางวงเดือน แสนแกว
๒๑. นายประหยัด  แสงสวัสดิ์
๒๒. นายนิยม  หาญแท
๒๓. นายปนแกว  แกวศิริ
๒๔. นายบุญเลิง  หมูหม่ืนศรี
๒๕. นายนิคม ทักษิณสิทธิ์
๒๖. นายวิเชียร พงษจันทร
๒๗. นายสุระพล เหมือนสันเทียะ
๒๘. นายจักรี พิมล
๒๙. นายบุญสวน กลาศึก
๓๐. นายยุทธ กลาเมืองกลาง
๓๑. นายเชิงชาย ฦาชา
๓๒. นายอุดม วรรณจงคํา
๓๓. นายแสวง  พรมหญาคา
๓๔. นายโยธิน กระแสกุล
๓๕. นางสาวจันทรฉาย กระจางศรี

๔.๒ บุคลากรฝายบริหาร ประกอบดวย
๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง นายสุรัตน จันทราศรี
๒) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง จํานวน ๒ คน

- นายสุรจิตร ปยานุรักษ
- นายประวิทย จันทรขามปอม

๓) เลขานุการองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง นางเพ็ญศรี แทนพลกรัง
๔.๓ บุคลากรฝายประจํา ประกอบดวย

๑) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง นางรินรดา วงษชู
๒) บุคลากรสวนสํานักปลัด มีดังนี้

- หัวหนาสํานักปลัด ๑ คน
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๑ คน
- นักวิชาการสาธารณสุข ๑ คน
- นักวิชาการเกษตร ๑ คน
- เจาพนักงานธุรการ ๒ คน
- ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหฯ ๑ คน
- ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ ๒ คน
- นักการภารโรง ๑ คน
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- พนักงานขับรถยนต ๑ คน
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา ๒ คน
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ๒ คน
- พนักงานดับเพลิง ๑ คน
- พนักงานประจํารถขยะ ๑ คน
- พนักงานขับรถกูชีพ ๑ คน
- ยาม ๑ คน
- คนงานท่ัวไป ๑ คน
- คนงานประจํารถขยะ ๓ คน

๓) บุคลากรในสังกัดกองคลัง มีดังนี้
- ผูอํานวยการกองคลัง ๑ คน
- นักวิชาการเงินและบัญชี ๑ คน
- เจาพนักงานพัสดุ ๑ คน
- ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ๑ คน
- ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได ๑ คน
- ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ ๑ คน
- ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ๑ คน

๔) บุคลากรในสังกัดกองชาง มีดังนี้
- ผูอํานวยการกองชาง ๑ คน
- นายชางโยธา ๑ คน
- ผูชวยชางโยธา ๑ คน
- ผูชวยนายชางไฟฟา ๑ คน

๕) บุคลากรในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีดังนี้
- ผูอํานวยการกองการศึกษา ๑ คน
- นักวิชาการศึกษา ๑ คน
- ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ ๑ คน
- ครูผูดูแลเด็ก ๓ คน
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ๘ คน
- ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ๒ คน

๖) บุคลากรในสังกัดกองสวัสดิการสังคม
- ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ๑ คน
- นักพัฒนาชุมชน ๑ คน
- ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน ๑ คน
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ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง
การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสงนั้น เปนการสรางกระบวนการมีสวน

รวมของชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหา ตลอดจนรวมสรางรวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลกุดชุมแสงจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักรวมกันใน
การแกไขปญหาและมีความเขาใจในแนวทางแกไขปญหารวมกันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง
ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอน
วัยเรียนและพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน

การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนขององคกรปกครอง
สวนตําบล ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ท้ังนี้ เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขา
ไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาสภัยคุกคามในการดําเนินการตามภารกิจหลัก SWOT องคกรปกครองสวนตําบลกุดชุมแสงกําหนด
วิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้ สามารถวิเคราะห
ภารกิจใหตรงกับสภาพปญหาโดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน ๗ ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เม่ือนํามาจัด
กลุมภารกิจ จะแบงออกได ๗ ดาน ดังตอไปนี้
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน

องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ไดดําเนินการกอสรางถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง
และถนนเพ่ือการเกษตร สายตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีตําบลกุดชุมแสง เพ่ือใหประชาชนสัญจรไปมาอยางสะดวก
เกิดความปลอดภัย นอกจากนั้นยังไดมีการปรับปรุง ซอมแซมถนนสายตางๆ ใหมีสภาพใชงานไดดี และขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําใหกับครัวเรือน ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ไฟแสงจันทร) ในถนนเสนตางๆ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา รวมท้ังปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร
๒. ดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

- สงเสริมดานอาชีพ
องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ไดดําเนินการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนทุกป เชน โครงการ

ฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสและประชาชนผูสนใจ โครงการฝกอบรมกลุม
สงเสริมการเกษตร และโครงการสงเสริมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไดแก กลุมเพาะเห็ดนางฟา กลุมทอผาขิด
ผาโทเร และผาไหมมัดหม่ี และกลุมองคกรตางๆในตําบล
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- สงเสริมดานสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ไดดําเนินการสงเคราะหคนยากจน ผูดอยโอกาส ผูยากไร คนไรท่ีพ่ึง

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนท่ัวไป โครงการอบรมวินัยจราจรใหแกประชาชน โครงการวันผูสูงอายุ และวันครอบครัว
- การศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ไดดําเนินการบริหารจัดการเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหมี

คุณภาพตามมาตรฐาน มีการสงเคราะหเด็กนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน ดอยโอกาส หรือขาดคนอุปการะดูแล ท้ังใน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

- กีฬาและนันทนาการ
โครงการแขงขันกีฬาประชาชนท่ัวไป โครงการกิจกรรมกีฬารวมใจตานภัยยาเสพติด เพ่ือเปนการ

สงเสริมการออกกําลังกายและไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ไดดําเนินการกิจกรรม
สงเสริมการออกกําลังกายหลายรูปแบบใหกับประชาชนท่ัวไป เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี
๓. ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

- การสงเสริมประชาธิปไตย
องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ไดสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีทาง

องคการบริหารสวนตําบลไดจัดข้ึน เชน การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน ไดจัดใหมีการจัดประชาคมตําบลเพ่ือระดม
ความคิด ขอเสนอแนะ ท่ีเปนประโยชน

- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไดมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือชวยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลกุดชุมแสงในเบื้องตน ในกรณี

ฉุกเฉินและเรงดวนท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เชน ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือดินถลม และอ่ืนๆ ท่ีทาง
ราชการประกาศเปนสาธารณภัย

- การปองกันปญหายาเสพติด
องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ไดดําเนินการกิจกรรมรณรงคเพ่ือแกปญหายาเสพติด โดยการ

จัดกิจกรรมออกกําลังกาย การแขงขันกีฬาประชาชนและการสุมตรวจสารเสพติดในรางกายแกเด็กนักเรียนและ
เยาวชนกลุมเสี่ยง
๔. ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเท่ียว

สงเสริมการลงทุน ตามโครงการฝกอบรมกลุมสงเสริมการเกษตร และโครงการสงเสริมหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ และการใหบริการจดทะเบียนพาณิชย สงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในงานตางๆ พัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเดิมใหดีข้ึนรวมท้ังปรับภูมิทัศนใหดูสวยงาม
๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสงไดมีการประชาสมพันธและสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมใน
รูปแบบตางๆ ท่ีเดนๆ ก็คือ การแกปญหาขยะชุมชนท่ีเปนปญหากับสิ่งแวดลอม การเฝาระวังไฟปา การพัฒนาคู
คลองแหลงน้ําธรรมชาติใหสะอาด องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ไดดําเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
ชุมชน เพ่ือสงเสริมวิธีการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี รวมท้ังการลดและคัดแยกขยะใหแกประชาชน เปนการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม และนําไปสูคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยท่ีดีของประชาชน
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๖. ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตปะเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นและรัฐพิธี
การสงเสริมใหประชาชนเขารวมในกิจกรรมตางๆ ไดแก งานวันผูสูงอายุ งานวัฒนธรรมประเพณีตางๆ

เปนตน องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ไดดําเนินการใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน เชน ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีวันเขาพรรษา ประเพณี
แหกระธูปบุญออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง ซึ่งเปนประเพณีท่ีสําคัญของทองถ่ิน และเปนวัฒนธรรมท่ีดีงาม
สืบทอดกันมา การจัดกิจกรรมในวันสําคัญๆตางๆเพ่ือสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๗. ดานอ่ืนๆ

องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ไดมีการปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพ่ือใหมีความกวางขวาง
เปนสัดสวน และงายตอการติดตอประสานงาน ไดสงเสริมใหประชาชนเขามาเปนกรรมการพิจารณาในการจัดซื้อ
จัดจาง เพ่ือใหเกิดความโปรงใส และลดปญหาการทุจริตคอรัปชั่น การบริหารงานท่ัวไปตามหลักธรรมาภิบาล
เนนความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได ไดมุงพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรใหเขาใจและมีความรูดาน
กฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงานเปนประจํา รวมท้ังการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนทราบเก่ียวกับการ
ดําเนินงานในเรื่องตางๆอยางรวดเร็วและท่ัวถึง

องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ไดพยายามสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกๆ ดาน
เพ่ือใหการพัฒนาในเขตพ้ืนท่ีตําบลกุดชุมแสงสอดคลองและตรงกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด
โดยเนนประโยชนของสวนรวม และความคุมคาของงบประมาณ รวมถึงหลักการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

วิสัยทัศน (Vision)
“องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสงนาอยู ดวยการบริหารจัดการท่ีดีและยั่งยืน และมีความรวมมือจาก

ทุกสวน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสงบสุข”
พันธกิจ (Mission)
๑. การพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดแนวทางการมีสวนรวมของชุมชน และยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณี

อันดีงามของทองถ่ิน
๒. ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ใหประชาชนในทองถ่ินไดรับความสะดวก
๓. สงเสริมใหราษฎรในทองถ่ินมีการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพ้ืนท่ีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สงเสริมการปองกันการปราบปรามยาเสพติด และความสงบเรียบรอย โดยการประสานงานกับชุมชน

และสวนราชการท่ีเก่ียวของ
๕. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการบริหารและจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๖. สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวอยางจริงจังและตอเนื่อง
๗. อนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
จุดมุงหมาย (Goals)เพื่อการพัฒนา
๑. การคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ํามีความสะดวก รวดเร็ว
๒. การรักษาความสะอาดและการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. คุมครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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๔. การปองกันและระงับโรคติดตอและการสาธารณสุข
๕. การอนุรักษศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยู
๖. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู มีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได
๗. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและมีสวนรวม

***********************************
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สวนท่ี ๒
การวิเคราะหสถานการณการปองกันและปราบปราม

การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง
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๒.๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ  (SWOT) ขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness)

๑. ดานการบริหาร
๑.๑ มีโครงสรางการแบงสวนราชการชัดเจน ครอบคลุมอํานาจ
หนาที่ตามภารกิจ
๑.๒ ผูบริหารทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายไดภายใตกรอบ
ของกฎหมาย
๑.๓ มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น
๑.๔ มีการกํากับดูแลจากสวนกลาง และสวนภูมิภาค
๑.๕ มีสวนราชการหลายสวนในพื้นที่
๑.๖ มีวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอและทันสมัย

๑. ดานการบริหาร
๑.๑ ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาใน

อนาคต พื้นที่บางสวนยังอยูในความดูแลของ พรบ.จัดปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทําให อบต. ไมมีอํานาจที่จะออก
ขอกําหนดหรือออกขอบัญญัติมาบังคับใช ได เต็มพื้นที่
บุคลากรขาดความรูและความชํานาญดานการผังเมือง

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
๒.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจฯ เอ้ือตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทําให อบต.มีอํานาจในการบริหารจัดการงานไดทั่วถึงและรวดเร็ว
๒.๒ มีขอบเขต อํานาจหนาที่รับผิดชอบไมเต็มพื้นที่
๒.๓ การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพิ่มข้ึนมากตามแผนการ
กระจายอํานาจฯ
๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ

๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
๒.๑ อํานาจหนาที่ตามแผนการกระจายอํานาจฯ บางภารกิจ
ขาดความชัดเจน
๒.๒ การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจากหนวยงาน
จากตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอนงบประมาณ
๒.๓ มีสวนราชการหลายสวนในพื้นทีท่ี่มีอํานาจหนาที่
ทับซอนกัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที
๒.๔ ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักทวงอยู
เสมอ
๒.๕ การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบลจากสวน
กลางยังไมเต็มที่ ยังตองอยูภายใตการกํากับควบคุม
ดูแลจากสวนภูมิภาค
๒.๖ กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหว ไมเอ้ือตอการ
พัฒนา เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness)
๓. บุคลากร
๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและงบ
ประมาณ
๓.๒ บุคลากรสวนใหญมีภูมิลําเนาอยู ในพื้นที่  ทําใหเขาใจ
วัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน
๓.๓ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม ฝกอบรมและ
ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน

๓. บุคลากร
๓.๑ ลักษณะการทํางานมุงที่ผลงานของแตละสวนงาน

มากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต.
๓.๒ บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและขาด

ทักษะ ประสบการณ ไมเรียนรูงาน
๓.๓ มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกแบบเครือญาติใน

ชุมชน
๔. งบประมาณ
๔.๑ มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง ทําใหมีอิสระ

และเกิดความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ
๔.๒ ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลาง

๔. งบประมาณ
๔.๑ การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด  มีแนวโนมลดลงทุกป
๔.๒ งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน ทําใหดานอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เชน ดานเศรษฐกิจ
สังคม และคุณภาพชีวิต

๔.๓ รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)
๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการปฏิรูปโครงสราง

อํานาจหนาที่ ทําใหบทบาทการบริหารราชการสวนทองถ่ินเพิ่มข้ึน
๑.๒ รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area - Based)

และการบริหารราชการแบบบูรณาการ

๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง ทาง

การเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ สงผลตอการดําเนนิ
นโยบายที่ขาดความตอเนื่อง

๑.๒ ภายในป ๒๕๕๘ ไมมีทิศทางที่แนนอนในการเลือกตั้ง
๑.๓ พื้นที่ทับซอนระหวางสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ซึ่ง

อาจสงผลตอการบริหารงานได
๒. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ การขยายตลาดทางการคาการลงทนุทั้งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
๒.๒ การสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตางในสินคา
๒.๓ แนวทางการพฒันาประเทศที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒.๔ อัตราคาแรงข้ันต่ํา ๓๐๐ บาท

๒. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการพัฒนาไมตอเนื่อง
๒.๒ คาครองชีพที่สูงข้ึน ความผันผวนของราคาสนิคา
อุปโภค/บริโภค เชน น้ํามนั ขาวสารอาหารแหง ยารักษาโรค
แพงสูงข้ึนอยางตอเนื่อง
๒.๓ ราคาพืชผลการเกษตรไมคงที่  ข้ึนอยูกับกลไกราคาของ
ตลาด
๒.๔ เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร



๑๖

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)
๒.๕ กลุมอาชีพขาดความเขมแข็ง
๒.๖ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพ

แบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว
๒.๗ เกิดภัยพิบัติ เชน ภัยแลง วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยและ

อ่ืนๆ ทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลติทางดานเกษตรกรรม

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม
๓.๑ มีสถานศึกษาทุกระดบัในพื้นที่ และมีศูนยการเรียนรูนอก
ระบบ ซึ่งมีความพรอม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
๓.๒ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และโรงพยาบาล
หนองบัวแดง ตั้งอยูครอบคลุมทัง้พื้นที่อยางเพียงพอ รวมถึง
การใหบริการฟรีในเร่ืองรับสงผูปวยฉุกเฉิน หรือตามแพทยนัด
๓.๓ รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน
วาระแหงชาติ

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม
๓.๑ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
๓.๒ การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวฒันธรรมตะวันตก
ของประชาชน
๓.๓ ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมา
เยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม
๓.๔ มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรกอใหเกิดปญหาสังคม
ตามมา
๓.๕ เด็กเยาวชนขาดจิตสาํนึกที่เปนแบบอยางทีด่ีของ
สังคมไทย

๔. นโยบายรัฐบาล
๔.๑ นโยบายการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปนวาระ
แหงชาติ
๔.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอยไรละ ๑,๐๐๐.- ไมเกิน ๑๕ ไร/
ราย
- ชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติไรละ ๑,๑๑๓. ไมเกิน
๒๐ ไร/ราย
- พักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- คาแรงงานข้ันต่ํา ๓๐๐ บาท
- ปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐ บาท
- เบี้ยยังชีพรายเดือนอัตราข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ
๔.๓ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลง

เงินทุน

๔. นโยบายรัฐบาล
๔.๑ นโยบายสวนใหญของรัฐบาลเปนนโยบายประชานิยม
ขาดความจริงใจในการแกไขปญหาใหกับประชาชน
๔.๒ นโยบายบางนโยบายที่ไมสามารถดําเนินการไดจริง
๔.๓ ความตอเนื่องของนโยบายขาดประสทิธิภาพ เปลี่ยน
รัฐบาลนโยบายก็เปลี่ยนไป ทาํใหประชาชนขาดความมัน่ใจ
และขาดความเชื่อมั่นในแตละรัฐบาล



๑๗

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ มีโครงการสิ่งแวดลอมดี ชีวีมีสุข ทุกชุมชนนาอยูนาอาศัย

(ชุมชนปลอดขยะ)
๕.๒ มีโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ กฎหมายและขอกําหนดเร่ืองการควบคุมมลพิษ
ปญหามลพิษทางน้ําและอากาศ
๕.๒ ระบบรีไซเคิลขยะและการกําจัดขยะ
๕.๓ ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๔ แหลงน้ําธรรมชาติมีไมเพียงพอและไมสามารถใช
ประโยชนในการเกษตร

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๑ เทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยง

ขอมูลกับหนวยงานตางๆ และใหบริการขอมูลมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน
๖.๒ การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วข้ึน

ทันตอเหตุการณตลอดเวลา

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๑ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางดาน ICT
๖.๒ ระบบฐานขอมูลที่มีอยู ยังไมไดนํามาบริหารจัดการและ
ใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ



๑๘

สวนท่ี ๓
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ป

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)



๑๙

๓.๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานมีขนาด
ท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ิน
อยางมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ คือ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย มีวัตถุประสงค เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เปาหมายและตัวชี้วัด เปาหมายท่ี ๒
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเภทท่ีไดรับรางวัลการบริหาร
จัดการท่ีดี ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดเพ่ิมข้ึน

ตัวชี้วัด ๒.๒ ขอรองเรียนและคดีเก่ียวกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลง
แนวทางการพัฒนา ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมี

วินัย โปรงใส ยึดม่ันในความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมท้ังสรางความเขมแข็งเปนภูมิคุมกันของสังคมไทย
ใหครอบคลุม ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมท้ังเพ่ือสรางพลังการขับเคลื่อน
คานิยม ตอตานการทุจริต โดยการปลูกฝงใหคนไทยไมโกงปองกันการทุจรติ ปราบปรามการทุจริต

๓.๓ นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา

รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผนดินดานตางๆ รวม ๑๑ ดาน โดยดานท่ีเก่ียวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ
นโยบายขอท่ี ๑๐ สรุปไดดังนี้

นโยบายท่ี ๑๐ นโยบายการสงเสริมการบริหารราชกาแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ

ขอ ๑๐.๑ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ สาธารณะ
ไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ี
แนนอน ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง ประวิง
เวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสรางความเสียหายแกประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุง หนวยงานใหบริการดานการทาธุรกิจ การลงทุน
และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจาวัน เปนสําคัญ

ขอ ๑๐.๒ ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถ ใหบริการ
เชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายัง
สวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามท่ีชุมชน
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบ
ศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบพัฒนาหนวยงานของ
รัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและมีระบบบูรณาการ



๒๐

ขอ ๑๐.๓ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับ ๑๙ การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด
ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาส
การทุจริต เชน ระเบียบการจัดซือ้ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน
ซ้ําซอน และเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน

ขอ ๑๐.๔ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวา เรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน
แหงชาติและเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ัง ใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงาน
ของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง
การรวมทุน การใชจายเงิน ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี การมี
ผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียน
ใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ

ขอ ๑๐.๕ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือ
สอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวางมาตรการ
คุมครองพยานและผูเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไม
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง

๓.๔ คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแก
ประชาชน รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได

ขอ ๒ ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ กระทํา
การหรือเก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและ
หัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และ
มาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว
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ขอ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการ
และหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อยางเครงครดั

ขอ ๔ กรณีท่ีหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ
๒ และขอ ๓ ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี

ขอ ๕ ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการ
แสวงหา รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบ
รายละเอียดและพิสูจนเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ ๑ ขอ ๒
ขอ ๓ และขอ ๔ และรายงานผลการปฏิบัติพรอมท้ังเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและ
พิจารณาอยางตอเนื่อง

๓.๕ ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคม

มิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ไมนอยกวารอยละ ๕๐

วัตถุประสงคหลัก
๑. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความ

รวมมือจากประชาชน
๕. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคา

คะแนน ในระดับท่ีสูงข้ึน
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ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี ๑ “สรางสงัคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ท่ีไมทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย
สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมีความเปน
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวน มี
พฤติกรรมท่ีไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตรท่ี ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” สถานการณ
ความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา เม่ือพิจารณาจากประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็น
การชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายท่ีมีตอทุกรัฐบาลท่ีผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝาย
ตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐ
อาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงท้ังมวลของสังคมไทยในหวงเวลา
กวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับ
และไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทาง
การเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพ่ือเปนการ
ตอบสนองตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปน
อันหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจนจํานงทางการเมืองในเรื่องการ
ตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเก่ียวกัน

ยุทธศาสตร ท่ี ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy
Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขา
แสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไม
โปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร
“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนด
มาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy
Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไก
และกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือ
ลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรท่ี ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตรการ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเปนท่ียอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการ
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตางๆ ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิด
ความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด

ยุทธศาสตรท่ี ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย” เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการ
จัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมิน
และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัดกํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการ
ทํางาน รวมไปถึง การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชนและตางประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

๓.๖ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาดานอ่ืนๆ

๑. พัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตรจังหวัด
๒. พัฒนาดานการเมือง การปกครอง
๓. พัฒนาดานสงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน
๔. พัฒนาดานสงเสริมระบบการบริการประชาชน
๕. พัฒนาดานภารกิจถายโอน



๒๔

สวนท่ี ๔
แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง



๒๕

๔.๑ หลักการความเปนมา

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ

กระทรวงมหาดไทยอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหาร
ราชการ สวนภูมิภาค การปกครองทองท่ี การสงเสริมการปกครองทองถ่ินและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร
ความม่ันคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจ
หนา ท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือ สวนราชการท่ีสัง กัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ เผาจินดา ไดใหความสําคัญกับ  การปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยได
เนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํา
มาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการท่ีมีประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญป
ใหมใหแกประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐ การดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเปนกรอบและ
แนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติเปนพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน ๓
ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ปองกันปราบปราม
การทุจริตอยางเขมขน และสนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใสสะอาด” ท่ัวประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปรงใส เพ่ือเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ
และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวย
ความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ
ดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการ
ดําเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม

๒. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต

๓. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน และเปด
โอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ



๒๖

๔. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผาน
ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย

๕. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง

๔.๒ เปาหมายหลักกระทรวงมหาดไทย

๔.๒.๑ คาคะแนน ITA ของ มท. เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ กับปท่ีผานมา

๔.๓ วัตถุประสงคกระทรวงมหาดไทย

๔.๓.๑ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นตาม
วัตถุประสงคหลักในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๔.๓.๒ เพ่ือแกไขปญหาความไมโปรงใส ทุจริตคอรรัปชั่น ของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย โดยมุงเนนกลไกการมีสวนรวมของประชารัฐ เนนการรวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ
รวมแกปญหา และรวมติดตามประเมินผล โดยการแกท่ีสาเหตุของปญหาการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต
รับผิดชอบ รักษาวินัยของขาราชการ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ัง
เขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา และจัดอบรมใหความรู ในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสุมเสี่ยงตอการ
จะทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชั่น โดยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทํา
ท่ีไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน่ เชน ระบบการประมูล การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจาง มี
ระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม การใชดุลยพินิจของ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

๔.๓.๓ เพ่ือขยายผลการดําเนินงานปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง เสริมสรางเครือขาย
รวมตอตานการทุจริตในประเทศ แสวงหาความรวมมือจากภาคสวน อ่ืนๆ ท่ียังไมไดเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด
เพ่ือเรงพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔.๓.๔ เพ่ือใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเปนกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐมุงสูเปาหมายหลัก คือ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของ
รัฐบาล



4.4 ยุทศาสตรปองกันปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง
4.4.1 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ”

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ
๑. สงเสรมิใหมรีะบบและกระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพื่อตานทุจรติ

๑.๑ พัฒนาจติสํานกึสาธารณะ

๑.๒ การใชเครื่องมอืการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม
๒. ประยุกตปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เครื่องมอืตานทุจรติ

๒.1 นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการ
ปฏบิัตงิานตอตานการทุจรติ

๓. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจรติ

๓.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจรติ
๓.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอจริยธรรมทางสังคม
และ/หรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจรงิและเหตุผล
๓.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจรติ

4.4.2 ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย”

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกัน้การทุจรติเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภบิาล

1.๑ การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
1.๒ พัฒนากรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภบิาล
๑.๔ กําหนดมาตรการวเิคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ

2. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริต
เชิงนโยบายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริตใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๒๗



4.4.๓ ยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนาระบบปองกันการทุจรติเชงิรุก”

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ
1. เพิ่มประสทิธภิาพระบบงานปองกันการทุจรติ 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจรติในแตละระดับ

1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในการปองกันการทุจริต
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามี
สวนรวมกับระบบการปองกันการทุจรติ
3.4 ยกระบบกลไกการกํากับ ตดิตาม และประเมนิผลการปองกันการทุจรติ

๒. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยัง้การทุจรติ 2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยัง้การทุจรติ
๒.๒ กําหนดกลไกการตดิตามและประเมนิผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏบิัติ

4.4.4 ยุทธศาสตรที่ ๕ “ปฏรูิปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ”

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรยีนการทุจริตใหมปีระสิทธภิาพ 1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรยีนของหนวยงานตอตานการทุจรติ

ตาง ๆ ใหมคีวามรวดเร็ว เขาถงึไดโดยงาย
1.2 การสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรยีน
๑.๓ การจัดการและแจงผลขอรองเรยีน

๒๘



สวนท่ี ๕
รายละเอียดแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๒๙



5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ”
เปาหมาย “สังคมไทยไมทนและไมเพกิเฉยตอปญหาการทุจรติ และรวมตานทุจรติในทุกรูปแบบ”

กลยุทธ แนวทางตาม กล
ยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลติ

คาเปาหมายผลผลติ  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน
รับผดิชอบป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

๑. สงเสริมใหมี
ระบบและ
กระบวนการ
กลอมเกลาทาง
สังคมเพื่อตาน
ทุจริต

1.1 พัฒนาจติสํานกึ
สาธารณะ

1.รณรงคสรางจิตสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล ใหแก
เจาหนาท่ี

จํานวนกจิกรรม
รณรงคสราง
จติสํานกึดาน
คุณธรรมจริยธรรม
ฯ 1 คร้ัง/ป

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง เจาหนาท่ีของรัฐมี
จติสํานกึในการ
ปฏบัิตริาชการดวย
ความซื่อสัตย
สุจริต

สํานักปลัด

1.2 การใชเคร่ืองมอื
การสือ่สารทางสังคม
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม

1.เผยแพร ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร ความรูท่ี
เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
ความโปรงใส ผานทางเว็บไซต
,เฟสบุก

เผยแพรขอมูล
ขาวสาร ความรู
เกี่ยวของกับการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ๒ คร้ัง/ป

๒ คร้ัง ๒ คร้ัง ๒ คร้ัง ๒ คร้ัง ๒ คร้ัง ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร การ
ปฏบัิตงิานของ
องคการบริหาร
สวนตําบล

สํานักปลัด

2. ประยุกต
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิ
พอเพยีงเปน
เคร่ืองมอืตาน
ทุจริต

2.1 นําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาปรับใชใน
การกลอมเกลาทาง
สังคมและการ
ปฏบัิตงิานตอตาน
การทุจริต

1.สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกจิพอเพยีง

จํานวนโครงการท่ี
จัดกจิกรรมตาม
หลักเศรษฐกจิ

พอเพยีง ๑ คร้ัง/
ป

๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง เจาหนาท่ีนําหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
เปนหลักในการ
ปฏบัิตริาชการ
และดําเนนิชีวติ

สํานักปลัด

๓๐



กลยุทธ แนวทางตาม

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลติ

คาเปาหมายผลผลติ  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน
รับผดิชอบป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

3. เสริมพลังการ
มสีวนรวมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต

3.1 สรางชุมชน
เฝาระวัง ตอตาน
ทุจริต

สรางผู นําเฝาระวัง หมูบาน
และชุมชนหางไกลการทุจริต

รอยละ ของ กํานัน
ผูใหญบาน ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
รวมตอตานการ
ทุจริต

รอยละ
๘๐

รอยละ
๘๕

รอยละ
๙๐

รอยละ
๙๕

รอยละ
100

สรางกํานัน/
ผูใหญบานใหเปน
เครือขาย รวม
ตอตานการทุจริต

สํานักปลัด

๓.2 สรางความ
ตื่นตัวในการ
แสดงออกตอ
เหตุการณทาง
สังคมที่ผิดตอ
จรยิธรรมทาง
สังคมและ/หรือ
กฎหมาย และ
ผลักดันใหเกดิ
การลงโทษทาง
สังคม (Social
Sanction) และ

สรางชองทางใหประชาชนได
แสดงความคิดเห็นและมีสวน
รวมตอเหตุการณทางสังคมท่ี
ผิดตอจริยธรรมทางสังคม
และ/หรือกฎหมายโดยผาน
ทางเว็ปไซต และ facebook
และบอรดประชาสัมพันธ

จํานวนชอง
ทางการแสดง
ความคดิเห็นไมตํ่า
กวา ๓ ชองทาง

๓
ชองทาง

๓
ชองทาง

๓
ชองทาง

๓
ชองทาง

๓
ชองทาง

มชีองทางให
ประชาชนแสดง
ความคดิเห็นไม
นอยกวา 3
ชองทาง

สํานักปลัด

๓๑



กลยุทธ แนวทางตามกล
ยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลติ

คาเปาหมายผลผลติ  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน
รับผดิชอบป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

ทางกฎหมาย
บนพื้นฐานของ
ขอเท็จจรงิและ
เหตุผล
3.3 บูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต

สงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอตาน
การทุจริตภาครัฐ

มเีครือขายรวม
ตอตานการทุจริต

1
เครอืขาย

2
เครอืขาย

3
เครอืขาย

4
เครอืขาย

5
เครอืขาย

มเีครือขายรวม
ตอตานการทุจริต

สํานักปลัด

๓๒



5.2 ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย”

เปาหมาย 1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. สงเสรมิใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภบิาล

กลยุทธ แนวทางตามกล
ยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลติ

คาเปาหมายผลผลติ  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน
รับผดิชอบป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564

1. วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
กัน้การทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

1.1 การเผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ี
เกี่ยวของกับ
นโยบาย

เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสารท่ีเกี่ยวของกับนโยบายผาน
ทางเว็บไซต facebook

เผยแพรขอมูล
ขาวสารความรู
เกี่ยวของกับ
นโยบาย 1 คร้ัง/ป

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ปร ะ ช า ช น ไ ด รั บ รู
ขอมูลขาวสาร

สํานักปลัด

๑.๒ พัฒนา
กรอบช้ีนําการ
กําหนดนโยบาย
ตามหลักธรร
มาภิบาล

1.รณรงคสรางจติสํานกึดาน
คุณธรรม จริยธรรม คานยิม ตาม
หลักธรรมาภิบาล ใหแกเจาหนาท่ี

จํานวนกจิกรรม
ตามหลักธรร
มาภิบาล 1
คร้ัง/ป

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง เจาหนาท่ีของรัฐ
ปฏบัิตริาชการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ดวยคุณธรรม
จริยธรรม

สํานักปลัด

1.๓ กําหนด
มาตรการ
วเิคราะหความ
เสี่ยงและการใช
จายงบประมาณ

การมรีะบบควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน

การจัดทําแผน
ควบคุมภายใน
และตรวจสอบ
ภายใน 1 คร้ัง/ป

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ลดความเสี่ยงในการ
ปฏบัิตงิานและการใช
จายงบประมาณ

สํานักปลัด

๓๓



กลยุทธ แนวทางตามกล
ยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลติ

คาเปาหมายผลผลติ  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน
รับผดิชอบป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564

2 สงเสริมใหมี
การศึกษา วเิคราะห
ตดิตาม และ
ตรวจสอบ การ
ทุจริตเชิงนโยบาย
ในองคกร

2.1 เผยแพรองค
ความรูในการ
ดําเนนินโยบาย
อยางโปรงใสและ
ไรการทุจริตใหแก
องคกร

ประชาสัมพันธความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสราง
มาตรฐานความโปรงใส เชน
กฎหมาย/ระเบียบขอบังคับ/
วธีิการปฏบัิตขิอมูลขาวสารให
เจาหนาท่ี

จํานวนการ
ประชาสัมพันธไม
นอยกวา 3
ชองทาง(website,
facebook,บอรด
ประชาสัมพันธ)

3
ชองทาง

3
ชองทาง

3
ชองทาง

3
ชองทาง

มชีองทาง
ประชาสัม
พันธไม
นอยกวา 3
ชองทาง

สํานักปลัด

๓๔



5.3 ยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนาระบบปองกันการทุจรติเชงิรุก”

เปาหมาย 1. กลไกการปองกันการทุจรติมคีวามเทาทันตอสถานการณการทุจรติ เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจรติใหมปีระสทิธภิาพ

2. มกีารบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจรติ
3. การทุจรติลดนอยลงหรอืไมเกดิการทุจรติ

กลยุทธ แนวทางตาม
กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลติ

คาเปาหมายผลผลติ  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน
รับผดิชอบป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564

1. เพิ่ม
ประสทิธิภาพ
ระบบงานปองกัน
การทุจริต

1.1 พัฒนา
มาตรการเชิงรุกท่ี
สามารถแกไข
ปญหาการทุจริตใน
แตละระดับ

จัดกจิกรรม จัดการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ในการ
แกไขปญหาการทุจริต
จํานวน 1  คร้ัง/ป

รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ

รอยละ
๖๐

รอยละ
๖๕

รอยละ
๗๐

รอยละ
๘๐

รอยละ
๘๕

ผูเขากจิกรรม
หรือเขารวม
การประชุม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ในการ
แกไขปญหา
การทุจริต

สํานักปลัด

1.2 พัฒนาระบบ
การ ทํ า งานแบบ
บูรณาการระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน
และ ภา คประชา
สังคมในการปองกัน
การทุจริต

สงเสริมและสนับสนุนการ
จั ด ทํ า แ ผ น ชุ ม ช น ใ น ก า ร
ปองกันการทุจริต

จั ด ทํ า แ ผ น
ชุมชน ปละ ๑
คร้ัง

๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ประชาชนมี
สวนรวมใน
การจัดทําแผน
ชุมชน

สํานักปลัด

๓๕



กลยุทธ แนวทางตาม
กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลติ

คาเปาหมายผลผลติ  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน
รับผดิชอบป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

๑.๓ เพิ่มบทบาท
ของภา ค เอก ชน
และภาคประชา
สังคมในการเขามา
มสีวนรวมกับระบบ
การป อ งกั นการ
ทุจริต

แตงตั้งตัวแทนประชาคมเขา
รวมเปนคณะกรรรมการใน
การตรวจรับการจาง

รอยละจํานวน
โ ค ร ง ก า ร ท่ี
ตั ว แ ท น
ประชาคมเขา
ร ว ม ท่ี มี ก า ร
จัดซื้อจัดจ า ง
ทุกโครงการ

รอยละ
๑๐๐

รอยละ
๑๐๐

รอยละ
๑๐๐

รอยละ
๑๐๐

รอยละ
๑๐๐

ประชาชนมี
สวนรวมใน
การปองกัน
การทุจริต

สํานักปลัด

๑ . ๔ ย ก ร ะ บ บ
กลไกการกํ ากั บ
ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประ เมิ นผ ลก า ร
ปองกันการทุจริต

มีมาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิ ธีการบริหารกิจการ
บานเมอืงท่ีดี

ร อ ย ล ะ ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ
ประเมินผลการ
ป อ ง กั น ก า ร
ทุจริต

รอยละ
๗๐

รอยละ
๗๐

รอยละ
๘๐

รอยละ
๘๐

รอยละ
๘๐

การปฏบัิตงิาน
มปีระสทิธิภาพ
โปรงใส
สามารถ
ตรวจสอบได

สํานักปลัด

๓๖



กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลติ

คาเปาหมายผลผลติ  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน
รับผดิชอบป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

2. สรางกลไกการ
ปองกันเพื่อยับย้ัง
การทุจริต

2.1 สรางกลไก
ปองกันเพื่อยับย้ังการ
ทุจริต

การมสีวนรวมของผูบริหาร
ทองถิ่นในกจิกรรมดานตางๆ
เชน การทําตัวเปนแบบอยางท่ี
ด ีการเปนประธาน/ท่ีปรึกษา/
คณะทํางาน การเปดรับฟง
ความคดิเห็นจากทุกภาคสวน
เปนตน

จํานวนโครงการท่ี
ผูบริหารเขารวม
กจิกรรมท่ีมี
บทบาทในการ
สงเสริมปองกัน
เพื่อยับย้ังการ
ทุจริตในองคกร

๔ คร้ัง ๔ คร้ัง ๔ คร้ัง ๔ คร้ัง ๔ คร้ัง ผูบริหารมี
บทบาทในการ
สงเสริมปองกัน
เพื่อยับย้ังการ
ทุจริตในองคกร

สํานักปลัด

2.2 กําหนดกลไกการ
ตดิตามและ
ประเมนิผลการนํา
ขอเสนอแนะไปสูการ
ปฏบัิติ

จัดทํารายงานผลการ
ดําเนนิงานตามแผนปฏบัิติ
ราชการดานการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบ

จัดทํารายงานผล
การดําเนนิงาน
2 คร้ัง/ป

2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง มรีายงานผล
การดําเนนิงาน
2 คร้ัง/ป

สํานักปลัด

๓๗



5.4 ยุทธศาสตรที่ ๕ “ปฏรูิปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

เปาหมาย 1. การปฏบิัติงานดานการปราบปรามการทุจรติมคีวามรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ

๔. คดกีารทุจรติและการกระทําทุจรติลดนอยลง

กลยุทธ แนวทางตามกล
ยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลติ

คาเปาหมายผลผลติ  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน
รับผดิชอบป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

1. ปรับปรุงระบบ
รับเร่ืองรองเรียน
การทุจริตใหมี
ประสทิธิภาพ

1.1 การปรับปรุง
ระบบการรับเร่ือง
รองเรียนของ
หนวยงานตอตาน
การทุจริตตาง ๆ
ใหมคีวามรวดเร็ว
เขาถงึไดโดยงาย

มคีูมอืการเขาถงึชองทางการรับ
ฟงขอรองเรียน/รองทุกข ผาน
ระบบสื่อสาร เชน อีเมล
เฟสบุก เวบไซต กลองรับฟง
ความคดิเห็น ขององคการ
บริหารสวนตําบล

รอยละครัวเรือนท่ี
เขาใจชองทาง
รองเรียน/รองทุกข

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

ประชาชน
สามารถเขาถงึ
ชองทางท่ีรับ
การรองเรียน
ไดอยาง
รวดเร็วและ
ทันสมัย

สํานักปลัด

1.2 การสราง
ความเชื่อม่ันและ
ความไววางใจตอ
ระบบการรับเร่ือง
รองเรียน

การจัดระบบรับฟงขอรองเรียน
-การจัดชองทางรองเรียน/แจง
เบาะแส/ความคดิเห็น
- ตูรับขอรองเรียน
- จัดสงขอรองเรียนทาง

ไปรษณยี – ศูนยขอมูลขาวสาร
ทต. - เว็บไซต www..go.th
- มกีารรายงานผลการตดิตาม
ขอรองเรียนใหประชาชนทราบ

-รอยละผูท่ี
รองเรียน/รองทุกข

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

มชีองทางการ
รับฟงขอ
รองเรียนหลาย
ชองทาง และมี
การตดิตามขอ
รองเรียนให
ประชาชน
ทราบ

สํานักปลัด

๓๘



กลยุทธ แนวทางตามกล
ยุทธ

แผนงาน/โครงการ/
กจิกรรม

ตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลติ

คาเปาหมายผลผลติ  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน
รับผดิชอบป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

การจัดการและแจงผลขอ
รองเรียน

รอยละของขอ
รองเรียนท่ีแจงผล
การดําเนนิการแก
ผูรองเรียนไดทัน
ตามระยะเวลา
กําหนด

รอยละ
๗๐

รอยละ
๗๐

รอยละ
๗๐

รอยละ
๗๐

รอยละ
๗๐

มกีารจัดการ
และแจงผลขอ
รองเรียนทุก
เร่ือง

สํานักปลัด

๓๙


