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บทน า 
 

  การปูองกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะ
เป็นการดับปัญหาที่สาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและ
ประเทศชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,853 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้น
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
  ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่
ได้สร้างความขมขื่นในให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป
แล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างาน ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3  
เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยในการ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้ที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception  
 Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด 

ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
หลักการและเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 
2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่
ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะ 
 



ในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและ
มีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับ
ปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างาน
ของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็น รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการ
จัดท า แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  จึงได้จัดแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงบาน  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการปูองกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส 
จดัระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วม ในการรณรงค ์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. ๒๕๔๖   



          องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการ
ในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความ
โปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ
รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัดพะเยาใสสะอาด  
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ          
ฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน 

มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

7) เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานปฏิบัติ 
ราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

8) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

9) เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

10) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพ 

และคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 

เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ  



   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

6) ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  
ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทาง    
ที่มิชอบทุกฝุาย 

7) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหา 
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน  
และปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

9) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

10)  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรร
มาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝูาระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 



6) คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

7) ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

8) มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลด 
โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

9) สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
10) พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
11) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ  

ประชาชนในการปูองกันการทุจริต 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๑.ด้านกายภาพ 
๑.๑.ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

 เนื้อท่ีทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ประมาณ  ๓๐  ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ ๑๘,๗50  ไร่  เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร ประมาณ ๑๓,๐๓๙ ไร ่
 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 9 บ้านแพทย์บุญเรือง ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
 โทรศัพท์ 0-5445-2222 
 โทรสาร 0-5441-5840 

อาณาเขต 
 ด้านทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลสบบง  อ าเภอภูซาง บริเวณรอยต่อบ้านสบแวน   

ต าบลเชียงบาน  กับบ้านดอนตัน  เทศบาลต าบลสบบงอ าเภอภูซาง 
 ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลต าบลเชียงค า/เทศบาลต าบลหย่วน บริเวณรอยต่อ 

 บ้านเชียงบานหมู่ที่ ๑๐ ต าบลเชียงบาน กับบ้านมาง เขตเทศบาลต าบล 
 เชียงค า/เทศบาลต าบลหย่วน 

ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  อ าเภอเชียงค า  บริเวณ 
   รอยต่อบ้านทุ่งมอกต าบลเชียงบาน กับบ้านเนินสามัคคี ต าบลอ่างทอง  
   อ าเภอเชียงค า และเขตองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแวน 

 ด้านทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งผาสุขอ าเภอเชียงค าและเขต 
    องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแวน 
 ต าบลเชียงบาน มีจ านวน 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

1. บ้านปางวัว หมู่ที่ 1 
2. บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 2 
3. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3 
4. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 4 
5. บ้านแวนวัฒนา หมู่ที่ 5 
6. บ้านแพด หมู่ที่ 6 
7. บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 7 
8. บ้านสบแวน หมู่ที่ 8 
9. บ้านแพทย์บุญเรือง หมู่ที่ 9 
10.  บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 
11.  บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 
 

1.2. ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  
เป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท  และมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ  ได้แก่ 

- ล าน้ าแวน   
- ล าน้ าเหมืองแดง 
- ห้วยผาฮาว 

 



1.3. ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศในเขตพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  แบ่งออกตามลักษณะอากาศ 
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่ง ๓ ฤดู ดังนี้ 
  -  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้ง
แล้ง แต่บางครั้งอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปีเรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 
องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
  -  ฤดูฝน อยู่ในช่วงระหว่างเดือนกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วง
ฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม 
  -  ฤดูหนาวอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือน
ตุลาคม นานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจ
เริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด ประมาณ 8 องศาเซลเซียส 
 

 1.4. ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย 
 

 1.5. ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ จ านวน 4 แหล่ง ทั้ง 4 แหล่งเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  

เพ่ือใช้ในการอุปโภค-บริโภคของประชาชน  ได้แก่ 
- ล าน้ าแวน   
- ล าน้ าเหมืองแดง 
- ล าห้วยผาฮาว 
- ล าเหมืองร่องเขียว 
โดยมีล าน้ าแวนเป็นล าน้ าสายหลักท่ีใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นแหล่งน้ าดิบที่น ามาใช้ใระบบ 

ประปาหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลเป็นส่วนใหญ่ ส่วนล าน้ าเหมืองแดง ล าห้วยผาฮาว และล าเหมืองร่องเขียว นั้น  
ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม  ทั้งนี้แหล่งน้ าที่น ามาใช้กับระบบประปาในพ้ืนที่ต าบลเป็นส่วนมาก 

 

1.6. ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
เป็นพื้นทีต่ าบลเชียงบาน ปุาไม้ไม่มีมากนักแต่จะมีพ้ืนที่ปุาที่มีลักษณะเป็นปุาชุมชนของหมู่บ้าที่ 

หมู่บ้านดูแลรักษา และมีปุาแพะยาวอยู่ในพื้นที่ บ้านเชียงบานหมู่ที่ 3 บ้านเชียงบานหมู่ที่ 4 และบ้าน 
เชียงคานหมู่ที่ 7 มีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ 93 ตารางวา อยู่ในความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย 

 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ตั้งอยู่ในบริเวณต าบลเชียงบาน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา  
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเชียงค า  ระยะทางห่างจากเขต
อ าเภอเชียงค า  ประมาณ ๓ กิโลเมตร  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข๑๐๒๑  ถนนพะเยา-เชียงค า ระยะทาง
ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา  ประมาณ ๗๒ กิโลเมตร และระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ ๘๐๗ 
กิโลเมตร 



 องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การ -
บริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่ ๑๙มกราคม  ๒๕๓๙  เพ่ือจัดตั้งสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณ  ๒๕๓๖  ถึงปี ๒๕๔๘  เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๓๙  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๖๘  หมู่ที่ ๙  บ้านแพทย์บุญเรือง  ต าบลเชียง
บาน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา  ๕๖๑๑๐ 
 เนื้อท่ีทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ประมาณ  ๓๐  ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ ๑๘,๗50  ไร่  เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร ประมาณ ๑๓,๐๓๙ ไร ่
 

๒.๑. เขตการปกครอง 
 จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  มีหมู่บ้านเต็มพ้ืนที่  จ านวน  ๑๑  
หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่  ๑  บ้านปางวัว    
  หมู่ที่  ๒  บ้านทุ่งมอก    
  หมู่ที่  ๓  บ้านเชียงบาน    
  หมู่ที่  ๔  บ้านเชียงบาน    
  หมู่ที่  ๕  บ้านแวนวัฒนา 
  หมู่ที่  6  บ้านแพด 
  หมู่ที่  7  บ้านเชียงคาน 
  หมู่ที่  8  บ้านสบแวน 
  หมู่ที่  9  บ้านแพทย์บุญเรือง 
  หมู่ที่  10 บ้านเชียงบาน 
  หมู่ที่  11 บ้านฝั่งแวน 

อาณาเขต 
 ด้านทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลสบบง  อ าเภอภูซาง บริเวณรอยต่อบ้านสบแวน   

ต าบลเชียงบาน  กับบ้านดอนตัน  เทศบาลต าบลสบบงอ าเภอภูซาง 
 ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลต าบลเชียงค า/เทศบาลต าบลหย่วน บริเวณรอยต่อ 

 บ้านเชียงบานหมู่ที่ ๑๐ ต าบลเชียงบาน กับบ้านมาง เขตเทศบาลต าบล 
 เชียงค า/เทศบาลต าบลหย่วน 

ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  อ าเภอเชียงค า  บริเวณ 
   รอยต่อบ้านทุ่งมอกต าบลเชียงบาน กับบ้านเนินสามัคคี ต าบลอ่างทอง  
   อ าเภอเชียงค า และเขตองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแวน 

 ด้านทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งผาสุขอ าเภอเชียงค าและเขต 
    องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแวน 
 
2.2. การเลือกตั้ง 

มีเขตเลือกตั้ง จ านวน 11 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้ง  จ านวน 12 หน่วยเลือกตั้ง  มีสมาชิกสภา-
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 22 คน  หมู่บ้านละ 2 คน  ผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหาร
ส่วน-ต าบล เข้าด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 และครบวาระด ารงต าแหน่งในวันที่ 29 
กันยายน 59  

 



จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 
  1. การเลือกตั้งนายก อบต.เชียงบาน 
- จ านวนประชากรทั้งหมด  7,443 คน 
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  5,632 คน 
- มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  3,702 คนร้อยละ 65.73 
- บัตรเสีย       110 คน  ร้อยละ 2.97 
- ไม่ประสงค์ลงคะแนน      110 บัตร ร้อยละ 2.97 

  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เชียงบาน 
- จ านวนประชากรทั้งหมด  7,443 คน 
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  5,632 คน 
- มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  3,702 คนร้อยละ 65.73 
- บัตรเสีย         78 คน  ร้อยละ 2.11 
- ไม่ประสงค์ลงคะแนน      115 บัตร ร้อยละ 3.11 

 
๓. ประชากร   

 3.1. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรต าบลเชียงบาน รวมทั้งสิ้น 7,453 คน แยกเป็น ประชากรชาย 4,091  คน  

ประชากรหญิง 3,362  คน  ครัวเรือน  2,995  ครัวเรือน 
(สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน จากที่ว่าการอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ) 
 

หมู่บ้าน 
จ านวนเพศชาย

(คน) 
จ านวนเพศหญิง

(คน) 
จ านวนรวม

(คน) 
จ านวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
หมู่ที่ ๑ บ้านปางวัว 346 351 697 314 
หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งมอก 326 369 695 290 
หมู่ที่ ๓ บ้านเชียงบาน 288 315 603 292 
หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงบาน 1,498 602 2,100 602 
หมู่ที่ ๕ บ้านแวนวัฒนา 250 268 518 224 
หมู่ที่ ๖ บ้านแพด 219 260 479 221 
หมู่ที ่๗ บ้านเชียงคาน 254 255 509 225 
หมู่ที่ ๘ บ้านสบแวน 205 194 399 201 
หมู่ที่ ๙ บ้านแพทย์บุญเรือง 276 276 552 232 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านเชียงบาน 214 227 441 241 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านฝั่งแวน 215 245 460 153 

รวม 4,091 3,362 7,453 2,995 
 
 
 



3.2. ช่วงอายุและจ านวนประชากร(ประจ าปี 2558 ตามข้อมูล จปฐ.)    

 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 373 353 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 1,581 1,710 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 461 531 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,415 2,594 ทั้งสิ้น 5,009 คน 
 

๔. สภาพทางสังคม 
 4.1. การศึกษา 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15-60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 สามารถอ่านและ
เขียน ภาษาไทยได้และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 5-15 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี 
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับ
เมืองใหญ่ๆได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน คือการจัดกิจกรรมและโครงการที่
พัฒนาทักษะทางด้านต่างๆของเด็กนักเรียน โดยมีทั้งโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเอง และทาง
โรงเรียนได้รับเงินอดุหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
 

ที ่
โรงเรียน/ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 

เด็กนักเรียน(คน) 
จ านวนครู 

(คน) 
หมายเหตุ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลเชียงบาน จ านวน 5 ศูนย์ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงบาน 30 3  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางวัว 19 2  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบแวน 20 3  
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนวัฒนา 30 3  
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศุภนาวา 

(บ้านแพด) 
35 3  

รวม 134 14  
โรงเรียนในต าบลเชียงบาน จ านวน 3 โรง 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 119 ไม่ทราบข้อมูล  
2. โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 

“ราษฎร์อนุกูล” 
104 ไม่ทราบข้อมูล  

3. โรงเรียนบ้านปางวัว 35 ข้าราชการครู 3 
ลูกจ้างประจ า 1 
ครูอัตราจ้าง 2 

 

รวม 258 -  
 
 
 
 



 4.2. สาธารณสุข 
  ในพ้ืนที่ต าบลเชียงบาน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลเชียงบานจ านวน 1 แห่ง 
ซึ่งประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากร
ในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-เท้า-ปากในเด็ก และโรคอ่ืนๆ
อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลเชียง
บาน ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องสุขภาพร่างกาย การดูแลตัวเอง
เกี่ยวกับโรคต่างๆ    ที่เป็นอยู่ ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
  ส าหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี ผูป้กครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการ
ส ารวจพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่
เหมาะสม การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้
องค์การบริหารส่วนต าบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบล
เชียงบาน 
 
 4.3. อาชญากรรม 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนื่องจากพ้ืนที่ต าบลเชียง
บานเป็นที่ตั้งของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 326 ,กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 , 
กรมทหารพรานที่ 31  และมีปูอมต ารวจภูธรเชียงค า (หน่วยบริการประชาชน) ตั้งอยู่หน้าที่ท าการองค์การ
บริหารส่วน-ต าบลเชียงบาน จึงท าให้ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึนในพ้ืนที่ต าบลเชียงบาน และที่ส าคัญ
องค์การบริหารส่วน-ต าบลเชียงบาน เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในต าบล
เชียงบาน โดยมีการด าเนินการโครงการอบรม อพปร. เป็นประจ าทุกปี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
 
 4.4. ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน จากการที่ทางสถานี
ต ารวจภูธรเชียงค า ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ได้ทราบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
พบผู้เสพ จ านวน 3 ราย ในปีที่ผ่านมาและได้เข้าสู่ระบบการบ าบัดตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยจะได้ด าเนินการต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ และเท่าที่พบเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค่า เหตุผลก็
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า   

การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจ 
หน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจ แล้วแต่กรณีไป แต่
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
 
 
 



4.5. การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ โดยผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
ประจ าปีงบประมาณ 256๑ ดังนี้ 

   - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน 1,081 ราย 
   -เบี้ยยังชีพคนพิการ  จ านวน    333 ราย 
   - เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  จ านวน 43 ราย  
  ๒. จัดท าโครงการด้านสังคมสงเคราะห์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ๓. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  ๔. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
  ๕. ด าเนินการประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือและปรับปรุงสภาพบ้าน 

    ส าหรับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เช่น พมจ.จังหวัดพะเยา , 
อบจ.จังหวัดพะเยา 

 

 5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1. การคมนาคมขนส่ง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก  โดยมี
เส้นทางคมนาคมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑ ผ่านเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานและมีถนน
สายต่าง ๆ แยกภายในหมู่บ้าน  ซึ่งประกอบด้วยถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  และคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนหินคลุก และถนนดินลูกรัง 
  -  ถนนลาดยางสายหลัก     จ านวน    ๑  สาย 
  -  ถนนลาดยางต าบลเชื่อมต าบล    จ านวน    ๔  สาย 
  -  ถนนลาดยางภายในต าบล    จ านวน    ๒  สาย 
  -  ถนนคอนกรีต (เสริมไม้ไผ่ , เสริมเหล็ก) ภายในต าบล จ านวน  112  สาย 
  -  ถนนลูกรังและหินคลุกภายในต าบล , หมู่บ้าน  จ านวน  19  สาย 
 

5.2. การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ

ไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะประโยชน์ ยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังมีเป็นจ านวนมาก แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
ก็ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยจากการลงประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านใดที่มีความต้องการไฟฟูา
ส่องสว่างเป็นโครงการอันดับที่ ๑ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ได้ให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเข้ามา
ส ารวจจ านวนจุดการติดตั้งไฟฟูา และประมาณการค่าใช้จ่ายส่งมายังองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
เพ่ือจะได้ด าเนินการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อไป 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3. การประปา 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ปัจจุบันมีระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมด10 แห่ง   
ยังขาดระบบประปาอีก 1หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 ซึ่งท าให้ยังไม่ครอบคลุมทั้ง ๑๑  หมู่บ้านและบางหมู่บ้านที่มี
ระบบประปาแล้ว แต่ยังมีปัญหาน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง จ าเป็นต้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินการก่อสร้างระบบประปาเพ่ิม คือพ้ืนที่ หมู่ 1 และหมู่ 4 

5.4. โทรศัพท์ 
  ๑. จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่   จ านวน ๑๐ หมายเลข 
  ๒. จ านวนชุมสายโทรศัพท์    จ านวน ๑ ชุมสาย 
  ๓. หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพ้ืนที่ 
 ๕.๕. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก  โดยมี
เส้นทางคมนาคมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑ ผ่านเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานและมีถนน
สายต่าง ๆ แยกภายในหมู่บ้าน  ซึ่งประกอบด้วยถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  และคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนน 
หินคลุก และถนนดินลูกรัง 
  -  ถนนลาดยางสายหลัก     จ านวน    ๑  สาย 
  -  ถนนลาดยางต าบลเชื่อมต าบล    จ านวน    ๔  สาย 
  -  ถนนลาดยางภายในต าบล    จ านวน    ๒  สาย 
  -  ถนนคอนกรีต (เสริมไม้ไผ่ , เสริมเหล็ก) ภายในต าบล จ านวน  112  สาย 
  -  ถนนลูกรังและหินคลุกภายในต าบล , หมู่บ้าน  จ านวน  19  สาย 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1. การเกษตร 
  ประชาชนในเขตต าบลเชียงบาน  ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส าคัญได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  มันแกว  ล าไย  
รายงานผู้ปลูกข้าวปี ๒๕59/2560 
หมู่ที่ ครัวเรือนเกษตรกร เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
1 67 677.50 677.50 
2 43 345.18 345.18 
3 15 64.00 64.00 
4 105 1,041.16 1,041.16 
5 43 306.50 306.50 
6 19 141.50 141.50 
7 43 350.00 350.00 
8 21 169.50 169.50 
9 10 68.75 68.75 

10 20 147.00 147.00 
11 15 105.00 105.00 
รวม 368 3,416.09 3,416.09 



รายงานผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
หมู่ที่ ครัวเรือนเกษตรกร เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
1 44 748.55 748.55 
2 5 41.00 41.00 
4 2 28.75 28.75 
5 2 7.75 7.75 
7 3 16.25 16.25 
8 18 172.25 172.25 

11 4 13.25 13.25 
รวม 66 1,027.80 1,027.80 
รายงานผู้ปลูกมันส าปะหลังโรงงาน 
หมู่ที่ ครัวเรือนเกษตรกร เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
1 21 244.30 244.30 
2 3 22.76 22.76 
4 1 46.00 46.00 
7 1 2.00 2.00 
8 11 119.39 119.39 

รวม 31 434.45 434.45 
รายงานผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน 
หมู่ที่ ครัวเรือนเกษตรกร เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
1 2 10.00 10.00 
2 5 42.20 42.20 
4 1 8.50 8.50 
7 1 10.36 10.36 
8 1 45.00 45.00 

รวม 10 116.06 116.06 
รายงานผู้ปลูกยางพารา 
หมู่ที่ ครัวเรือนเกษตรกร เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
1 42 655.97 372.70 
2 12 169.69 141.44 
4 15 161.50 87.50 
5 1 5.00 0.00 
6 1 2.75 2.75 
7 9 74.04 55.29 
8 41 434.80 180.31 

11 1 2.83 0.00 
รวม 115 1,506.58 839.99 

 



รายงานผู้ปลูกล าไย 
หมู่ที่ ครัวเรือนเกษตรกร เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
1 11 56.22 56.22 
2 7 24.52 24.52 
3 5 10.53 10.53 
4 15 43.88 43.88 
5 44 162.30 162.30 
6 11 42.32 42.32 
7 20 65.16 65.16 
8 6 100.38 100.38 
9 5 15.22 15.22 

10 6 17.35 17.35 
11 22 56.29 56.29 
รวม 139 594.17 594.17 
(ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงค า เดือนกันยายน) 
 
 6.2. การประมง 
  ประชาชนในเขตต าบลเชียงบาน ร้อยละ 3 ประกอบอาชีพด้านการประมง   ได้แก่ 
การเลี้ยงปลาน้ าจืด  การเลี้ยงกบ   
 
 6.3. การปศุสัตว์ 
  ประชาชนในเขตต าบลเชียงบานมีอาชีพปศุสัตว์ในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน  สัตว์ที่เลี้ยง
มากในพ้ืนที่ ได้แก่  โค  เป็ด  ไก่  สุกร  เป็นต้น   
  
 6.4. การบริการ 
  -ศูนย์ฮอมฮักชุมชนต าบลเชียงบาน    จ านวน  ๑  แห่ง 
  -มีปูอมต ารวจสถานีต ารวจภูธรเชียงค า  (หน่วยบริการประชาชน )   จ านวน  ๑  แห่ง  
  -  โรงแรม , รีสอร์ท    7  แห่ง  
  -  ปั๊มน้ ามัน     3  แห่ง    

-  ตลาดสด     1  แห่ง 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม    9  แห่ง 

-  โรงส ี      8  แห่ง 
-  ตลาดนัดโค,กระบือ  ๑  แห่ง 
-  ปั๊มก๊าซ   ๑  แห่ง 

 
 
 
 



 6.5. การท่องเที่ยว 
  - อนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท. ๒๓๒๔ 
  - พระเจ้าทันใจ วัดบ้านเชียงบานบ้านเชียงบาน หมู่ที่ ๑๐ 
  - ศูนย์โอท็อป โรงทอผ้า (ผ้าทอไทลื้อ) บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ ๒ 
  - ฝายล าน้ าแวน บ้านสบแวน หมู่ที่ ๘ 

- ฝายวังผาเหนือ บ้านเชียงคาน หมู่ที่ ๗ 
  - ฝายปูุ-ย่า บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ ๒ 
  - พระพุทธสิหิงค์ศากยมุนี บ้านแพทย์บุญเรือง หมู่ที่ 9 
  - บ้านไทลื้อ ศาลเจ้าหลวงเมืองล้า บ้านแวนวัฒนา หมู่ที่ 5 
  - บ้านไทลื้อ ศาลเจ้าพ่อพญาค าแดง บ้านแพด หมู่ที่ 6 
  - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยงต าบลเชียงบาน  หมู่ที่ 9 
 
 6.6. อุตสาหกรรม 
  -บริษัทเจ เค.ชนาธาร จ ากัดประกอบกิจการอบพืชผลทางการเกษตร  หมู่ 5 
  -โรงอบล าไยวิสาหกิจชุมชน ปุาแพะยาว 
  -โรงอบพืชผลทางการเกษตร หมู่ 4 
 
 6.7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  โรงแรม , รีสอร์ท    7  แห่ง  
  -  ปั๊มน้ ามัน     3  แห่ง    

-  ตลาดสด     1  แห่ง 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม    9  แห่ง 

-  โรงส ี      8  แห่ง 
-  ตลาดนัดโค,กระบือ  ๑  แห่ง 
-  ปั๊มก๊าซ   ๑  แห่ง 

   
 6.8. แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นแรงงานเกษตรกรรม ซึ่งท านา    
ท าสวน ท าไร่ และประชากรบางส่วนไปท างานนอกพ้ืนที่  
  การผลิตและรายได้หลักของประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
ได้แก่ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (การใช้ที่ดินเพ่ือกสิกรรม) ส่วนอาชีพรองลงมา  ได้แก่  การรับจ้าง  
การพาณิชย์  การรับราชการ  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  และอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 



7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1. ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  -  ล าน้ าแวน 
  -  ล าน้ าเหมืองแดง 
  -  ห้วยผาฮาว 
  -  ล าน้ าร่องเขียว  
 7.2. ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ๑.  หมู่ที่  ๑  บ้านปางวัว 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าห้วย  จ านวน  ๒  หว้ย 
  -  กุด (หลงน้ า)  จ านวน  ๑  สาย 
  -  ฝาย   จ านวน  5  ฝาย 
  -  สระเก็บน้ า  จ านวน  ๑  สระ 
  -  บ่อบาดาล  จ านวน  ๒  บ่อ 
 ๒.  หมู่ที่  ๒  บ้านทุ่งมอก 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าคลอง (เหมือง) จ านวน  ๑  สาย 
  -  ฝาย   จ านวน  4  ฝาย 
  -  บ่อบาดาล  จ านวน  ๓  บ่อ 
  -  ประปาผิวดิน  จ านวน  ๑  แห่ง 
 ๓.  หมู่ที่  ๓  บ้านเชียงบาน 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าคลอง (เหมือง) จ านวน  ๑  สาย 
  -  ประปาผิวดิน  จ านวน  1  แห่ง 
 ๔.  หมู่ที่  ๔  บ้านเชียงบาน 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าห้วย  จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าคลอง (เหมือง) จ านวน  ๒  สาย 
  -  ฝาย   จ านวน  5  ฝาย 
  -  บ่อบาดาล  จ านวน  ๑  บ่อ 
  -  บ่อน้ าตื้น  จ านวน  ๑  บ่อ 
  -  ประปาบาดาล  จ านวน  ๒  แห่ง 
 ๕.  หมู่ที่  ๕  บ้านแวนวัฒนา 
  -  สระเก็บน้ า  จ านวน  ๑  สระ 
  -  บ่อน้ าตื้น  จ านวน  ๑  บ่อ 
  -  ฝาย   จ านวน  3  ฝาย 
  -  ประปาบาดาล  จ านวน  1  แห่ง 
 
 



๖.  หมู่ที่  ๖  บ้านแพด  
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  บ่อน้ าตื่น  จ านวน  ๒  บ่อ 
  -  บ่อน้ าตื้น  จ านวน  ๑  บ่อ 
  -  ประปาบาดาล  จ านวน  ๑  แห่ง 
 ๗.  หมู่ที่  ๗  บ้านเชียงคาน 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ฝาย     จ านวน  ๑  ฝาย 
  -  บ่อบาดาล  จ านวน  ๒  บ่อ 
  -  ประปาบาดาล  จ านวน  ๑  แห่ง 
 ๘. หมู่ที่  ๘  บ้านสบแวน 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าห้วย  จ านวน  ๑  สาย 
  -  ฝาย   จ านวน  ๑  ฝาย 
  -  สระเก็บน้ า  จ านวน  ๑  แห่ง 
  -  บ่อบาดาล  จ านวน  ๔  บ่อ 
  -  ประปาผิวดิน(ช ารุด) จ านวน  ๑  แห่ง 
 ๙.  หมู่ที่  ๙  บ้านแพทย์บุญเรือง 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าคลอง (เหมือง) จ านวน  ๑  สาย 
  -  สระเก็บน้ า  จ านวน  ๑  สระ 
  -  ประปาบาดาล  จ านวน  ๑  แห่ง 
  -  บ่อบาดาล  จ านวน  ๓  บ่อ 

๑๐.  หมู่ที่  ๑๐  บ้านเชียงบาน 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าห้วย  จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าคลอง (เหมือง) จ านวน  ๖  สาย 
  -  ฝาย   จ านวน  5  ฝาย 
  -  บ่อบาดาล  จ านวน  ๑  บ่อ 
  -  ประปาผิวดิน  จ านวน  ๑  แห่ง 

๑๑.  หมู่ที่  ๑๑  บ้านฝั่งแวน 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าห้วย  จ านวน  ๑  สาย 
  -  ฝาย   จ านวน  ๔  ฝาย 
  -  บ่อบาดาล  จ านวน  ๑  บ่อ 
 
 
 
 



8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1. การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี นับถือศาสนาพุทธ  ยกเว้น หมู่ 8 บ้านสบแวน เป็นชุมชน 
ที่นับถือศาสนาคริสต์ 
 
 8.2. ประเพณีและงานประจ าปี 

- ประเพณีวันสงกรานต์   
- ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา   
- ประเพณีลอยกระทง   
- ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ   
- ประเพณีเลี้ยงผีปูุย่า   
- ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าประจ าหมู่บ้าน  
- ประเพณีสงเคราะห์บ้าน   
- ประเพณีสมโภชน์องค์พระเจดีย์ศรีเชียงบาน   
- ประเพณีสมโภชองค์พระพุทธสิหิงค์ศากยมุนี ต าบลเชียงบาน   
- งานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท. 2523   
 

 8.3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้แก่ ตีกลองสะบัดชัย ขับลื้อ ดนตรีไทย ทอผ้าไทลื้อ ท าเครื่องจักสาร  
  ภาษาถ่ิน  เป็นต าบลที่รวมหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา จึงท าให้มีภาษาถิ่นหลายภาษา 
อาทิเช่น ภาษาลื้อ ภาษาอิสาน ภาษาเหนือ 
 
 8.4. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

ศูนย์โอท็อปต าบลเชียงบาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งมอก ต าบลเชียงบาน  เป็นศูนย์ทอผ้า    
ไทลื้อ ที่ได้รับรางวัลศูนย์โอท็อป ระดับ 5 ดาว  จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองผ้าทอไทลื้อ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า  
เสื้อผ้าส าเร็จรูป และที่น าไปแปรรูปเป็นของใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ   
 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1. น้ า 

มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ จ านวน 4 แหล่ง ทั้ง 4 แหล่งเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  
เพ่ือใช้ในการอุปโภค-บริโภคของประชาชน  ได้แก่ 

- ล าน้ าแวน   
- ล าน้ าเหมืองแดง 
- ล าห้วยผาฮาว 
- ล าเหมืองร่องเขียว 

 
 



โดยมีล าน้ าแวนเป็นล าน้ าสายหลักท่ีใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นแหล่งน้ าดิบที่น ามาใช้ใน 
ระบบประปาหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลเป็นส่วนใหญ่ ส่วนล าน้ าเหมืองแดง ล าห้วยผาฮาว และล าเหมืองร่องเขียว 
นั้น  ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม  ทั้งนี้แหล่งน้ าที่น ามาใช้กับระบบประปาในพ้ืนที่ต าบลเป็นส่วนมาก 
และแยกตามรายหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  หมู่ที่  ๑  บ้านปางวัว 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าห้วย  จ านวน  ๒  หว้ย 
  -  กุด (หลงน้ า)  จ านวน  ๑  สาย 
 ๒.  หมู่ที่  ๒  บ้านทุ่งมอก 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าคลอง (เหมือง) จ านวน  ๑  สาย 
 ๓.  หมู่ที่  ๓  บ้านเชียงบาน 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าคลอง (เหมือง) จ านวน  ๑  สาย 
 ๔.  หมู่ที่  ๔  บ้านเชียงบาน 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าห้วย  จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าคลอง (เหมือง) จ านวน  ๒  สาย 
 ๕.  หมู่ที่  ๕  บ้านแวนวัฒนา 
  -  สระเก็บน้ า  จ านวน  ๑  สระ 
  -  บ่อน้ าตื้น  จ านวน  ๑  บ่อ 

๖.  หมู่ที่  ๖  บ้านแพด  
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
 ๗.  หมู่ที่  ๗  บ้านเชียงคาน 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
 ๘. หมู่ที่  ๘  บ้านสบแวน 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าห้วย  จ านวน  ๑  สาย 
  -  สระเก็บน้ า  จ านวน  ๑  แห่ง 
 ๙.  หมู่ที่  ๙  บ้านแพทย์บุญเรือง 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าคลอง (เหมือง) จ านวน  ๑  สาย 
  -  สระเก็บน้ า  จ านวน  ๑  สระ 

๑๐.  หมู่ที่  ๑๐  บ้านเชียงบาน 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าห้วย  จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าคลอง (เหมือง) จ านวน  ๖  สาย 
 
 



 ๑๑.  หมู่ที่  ๑๑  บ้านฝั่งแวน 
  -  แม่น้ า   จ านวน  ๑  สาย 
  -  ล าห้วย  จ านวน  ๑  สาย 
 
 9.2. ป่าไม้ 

เป็นพื้นทีต่ าบลเชียงบาน ปุาไม้ไม่มีมากนักแต่จะมีพ้ืนที่ปุาที่มีลักษณะเป็นปุาชุมชน ของ 
หมู่บ้านที่หมู่บ้านดูแลรักษา และมีปุาแพะยาวอยู่ในพ้ืนที่ บ้านเชียงบานหมู่ที่ 3 บ้านเชียงบานหมู่ที่ 4 และ
บ้านเชียงคานหมู่ที่ 7 มีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ 93 ตารางวา อยู่ในความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย 
 
 9.3. ภูเขา 
  พ้ืนที่ต าบลเชียงบานไม่มีภูเขา 
 
 9.4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน เป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท มีทั้งพ้ืนที่
เพาะปลูกพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ ร้านค้า สาธารณูปโภคต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ซึ่งในสภาพปัจจุบันค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่



ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานนั้น  เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา  ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การ-
บริหารส่วนต าบลเชียงบานจะสมบูรณ์ได้  จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพ้ืนที่เกิดความตระหนัก
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วน -
ต าบลเชียงบานยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดย
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงบาน ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 
  5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (1)จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 

 (2)ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
(3)ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา 68 (2)) 

 (4)ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
 (5)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
 (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
 

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

(มาตรา 68 (4)) 
(4)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  
(มาตรา 16 (10)) 
(5)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตร 16 (2)) 
(6)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา 16 (5)) 
(7)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 



5.3 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

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

 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

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

 

1.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (1) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มาตรา 67 (7)) 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด 
มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
(3)การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12)) 

 

1.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 
ของท้องถิ่น  (มาตรา 67 (8)) 

(2)ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
(3)การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(มาตรา 17 (18)) 
 
 
 
 
 

 



1.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 
บุคลากรให้ตาม ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน(มาตรา 16 (16)) 
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.(มาตรา 17 (3)) 
(4) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (มาตรา 17 (16)) 

  ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียงบานจะด าเนินการ 

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



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

ชุมชนน่าอยู่  บริหารจัดการดี  วิถีวัฒนธรรม  น าเศรษฐกิจ  มีจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค ์
๑.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  มีแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 

ศักยภาพของท้องถิ่น 
๒.  ชุมชนสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เป็น    

เมืองปลอดมลพิษ 
 ๓.  ประชาชนมีความสุข ทั้งสุขภาพจิต/กาย ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๔.  ชุมชนน่าอยู่ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 ๕.  ชุมชนสามารถร่วมกันปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นได้ 
 ๖.  ประชาชนมีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์คู่คุณธรรมสืบทอดจารีตประเพณี ศิลปะ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
 7.  การมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจและรายได้เพ่ิมข้ึนของประชาชนเพียงพอต่อการยังชีพ   
พ้นจากสหภาพความยากจน 
 8.  การบริหารที่สุจริต  โปร่งใส  และเป็นธรรม  ประชาชนมีความพึงพอใจ   
ในการได้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัด 
๑.  ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  มีแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 

ศักยภาพของท้องถิ่น 
๒.  ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพจิต/กาย ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 3.  ร้อยละของชุมชนน่าอยู่ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 4.  ร้อยละของประชาชนมีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์คู่คุณธรรมสืบทอดจารีตประเพณี ศิลปะ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
 
ค่าเป้าหมาย 

๑.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  มีแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

๒.  ชุมชนสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เป็น    
เมืองปลอดมลพิษ 
 ๓.  ชุมชนน่าอยู่ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 ๔.  ชุมชนสามารถร่วมกันปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นได้ 
 ๕.  ประชาชนมีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์คู่คุณธรรมสืบทอดจารีตประเพณี ศิลปะ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
 ๖.  ประชาชนความสุข  ได้รับโอกาสทางสังคม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๗.  การบริหารที่สุจริต  โปร่งใส  และเป็นธรรม  ประชาชนมีความพึงพอใจ   
ในการได้รับบริการ 
 
กลยุทธ ์

๑. จัดให้มีและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้คลอบคลุมและท่ัวถึง 
 ๒. พัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากมลพิษ  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
              สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่างยั่งยืน 
 ๓. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 ๔. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๕. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๖. ส่งเสริมและบ ารุงการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
               อันดีของท้องถิ่น 
 ๗. จัดให้มีและส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
 ๘. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๙. ส่งเสริมการบริหารากิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 



จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
ภารกิจหลักท่ี ๑  จัดให้มีและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้คลอบคลุมและทั่วถึง 

 ภารกิจหลักท่ี ๒ พัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากมลพิษ  บ ารุงรักษา 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่างยั่งยืน 
 ภารกิจหลักท่ี ๓ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 ภารกิจหลักท่ี ๔ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ภารกิจปลักท่ี ๕ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ภารกิจหลักท่ี ๖ ส่งเสริมและบ ารุงการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ภารกิจหลักที ๗ จัดให้มีและส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
 ภารกิจหลักท่ี ๘ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้ประชาชนมี 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ภารกิจหลักท่ี ๙ ส่งเสริมการบริหารากิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น ๗ ประเภท  ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง      

ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบของภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 

         สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็น 
ได้ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้  
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะ เข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 



   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็น ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOT) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weeknesses) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายขึ้นมาได้เอง
โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
2. คณะผู้บริหารและสภา อบต. สามารถพิจารณาออก
ข้อบัญญัติ ได้โดยโครงการต่างๆ ผ่านการประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล เรียบร้อยแล้ว และภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
3. มีการแบ่งส่วนงานโดยก าหนดอ านาจหน้าที่อย่าง
ชัดเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบทุกด้าน 
4. การด าเนินงานของ อบต.ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล อย่าง
รวดเร็ว 
  5 .  มีค าสั่ งแบ่ ง โครงสร้ า งของ อบต .  ชัด เจน 
ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือ
ถ่ายโอน 
  6. การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. มีการประสานงานส่วนราชการและภาคเอกชน
อย่างใกล้ชิด 
  8. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดท า
แผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือราชการอ่ืน 
  9. ใช้ระเบียบข้อกฎหมายอย่างเสมอภาค ยึดจิต
บริการเป็นที่ตั้ง 
  10. ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  11. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
  12. มีค าสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่       
ที่ชัดเจน ครอบคลุมอ านานหน้าที่ตามภารกิจ และ
สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 
  13. มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
และทันสมัย พร้อมใช้งาน 
  14. มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 
 

  1. ลักษณะการท างานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วน
ราชการมากกว่าการท างานในภาพรวมของ อบตง 
  2. ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใน
เชิงคุณภาพ 
  3. บุคลากร อบต.ยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบในการบริหารงาน อบต. 
  4. ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ
การให้บริการของ อบต.ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้ อนของประชาชน แต่  อบต . ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแรงด่วน
และทุกเรื่อง 
  5. คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพหรือค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ในอัตราสูง 
  6.  บางภารกิจอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่การ
ประสานงานท าได้ล่าช้า 
  7 .  รูปแบบโครงสร้ างถูกก าหนดจากเบื้ องบน 
เหมือนกันทุกๆ อปท. 
  8. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้การ
ปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
  9. บุคลากรมีจ านวนน้อย ท าให้ต้องรับผิดชอบหลาย
อย่างในขณะที่ภารกิจมากขึ้น ท าให้เกิดการท างานไม่มี
ความต่อเนื่อง 
  10. ขาดแคลนน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค และ
เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 
  11. การถือปฏิบัติตามระเบียบบางเรื่องมีแนว
ทางการปฏิบัติไม่ชัดเจ 
  12. มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของ อบต.
เป็นจ านวนมากที่ต้องถือปฏิบัติ และบางเรื่องซ้ าซ้อน
กันหลายฉบับ 
  13. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน 
และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
  14. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฯลฯ 
  15. การเกิดปัญหาหมอกควันและไฟปุาในช่วงหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว 
 



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weeknesses) 
  15. อบต.สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตาม
ภารกิจและก าลังงบประมาณ 
  16. การบริหารจัดการยึดหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน อย่าง
เป็นระบบ 
  17. พนักงาน ส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
ประสานงานกับประชาชนในพื้นท่ี 
  18. ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงท าให้ เข้า ใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
  19. การจัดหาพัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง ตรงตามระเบียบพัสดุและก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อทางราชการและบริหารพัสดุเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส 
  20. พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
  21. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ท า
ให้คล่องตัวในการบริหารงาน 
  22. อบต.ใช้ระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลักในการ
ด าเนินงานและแก้ไขปัญหา 
 23. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว 
  24. พนักงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับต าแหน่ง 
หน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า 
  25. อบต.มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการ
ใช้งบประมาณ และการบริหารงานงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในต าบลได้เป็นอย่างดี 
  26. มีพ้ืนที่ต าบลเป็นขนาดกลาง และกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท จึงท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและการดูแล
อย่างทั่วถึง 
 

  16. งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 
  17. ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน 
ครอบคลุมในทุกด้าน 
  18. เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
  19 .  อาชีพหนักของคนในชุมชนส่ วนใหญ่ท า
การเกษตรต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติซึ่งบางครั้ง
ไม่เพียงพอ 
  20. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการ
ท างานในระบบของเครือข่าย 
  21. พนักงานบรรจุใหม่ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและขอบข่ายของงานในหน้าที่ 
  22. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา มีอยู่อย่าง
จ ากัดและไม่เพียงพอ 
  23. ขาดการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ได้ตลอดเวลา 
 

 

 

 

 



โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
  1. การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วประกอบกับ
การเพ่ิมจ านวนประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยและท างาน
ในพ้ืนที่ ท าให้การจัดการบริการด้านต่างๆ ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
เช่น ระบบสาธารณูปโภค 
  2. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้น
ตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจ ฯ 
  3. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับการจัดสรรมากขึ้น
ตามล าดับแผนกระจายอ านาจ ฯ และการจัดเก็บ
รายได้เองของ อบต. 
  4. ขาดความชัดเจนในเรื่องกระบวนการและแนว
ทางการปฏิบัติในการถ่ายโอนภารกิจให้กับ อบต. 
  5. การเมืองในระดับประเทศไม่มีความแน่นอน ท าให้
การเมืองระดับท้องถิ่น ไม่มีความชัดเจน แน่นอนด้าน
นโยบาย 
  6. หน่วยงานระดับจังหวัดไม่ได้ท าหน้าที่ประสานงาน
เกี่ยวกับภารกิจการถ่ายโอนให้ อบต.ทราบอย่างชัดเจน 
  7.  การถ่ายโอนภารกิจถ่ายโอนแต่ภารกิจ แต่
งบประมาณในการด าเนินงานถ่ายโอน ไม่มี 
 8. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
  9. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความ
ขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย 
  10. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนครอบคลุม
ทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่อง
รับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
  11. การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพ
ติด ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอ าเภอ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ อบต. 
  12. น าข้อมูลจากการจัดท าเวทีประชาคม จัดท า
โครงการ/กิจกรรม หรือสนับสนุนด้านต่างๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
  13. มีความสามัคคีของคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  14. มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นท า
ให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 
 

1. มีประเพณีท่ียึดมั่นปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  2. มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
  3. มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
เนื่องจากมีถนนหลายสายที่ใช้ในการเดินทาง เชื่อมโยง
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
  4. อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯ บาง
ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
5. การให้ความอิสระของ อบต. จากส่วนกลาง ยังไม่
เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุม ดูแล จาก
ส่วนภูมิภาค ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
  6. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐ ยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
  7. ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพ
ต่ า ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ า 
  8. ประชาชนส่ง บุตร-หลาน ไปเรียนต่างจังหวัด ท า
ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสูง 
  9. ภัยธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้งมีภัย
แล้ง ขาดน าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
  10. ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณของ อบต. 
  11. ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้งาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 
  12.สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  13. ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ และไม่ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ 
  14. ขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องประชาคมอาเซียน 
และภาษาต่างประเทศ 
  15. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
16. มีการลงทุนมาก การจ้างงานมากขึ้นในท้องถิ่น 
  17. ท้องถิ่นมีการตัดสินใจก าหนดนโยบายการ
พัฒนาได้เอง และไม่มีความขัดแย้งในพ้ืนที่ 
18. รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดท าแผนพัฒนา การบริหารงานบุคคล การเงิน การ
คลัง และการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง 
 



 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 3 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เปูาหมายและ
ตัวชี้วัดเปูาหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการ 
ที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 

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

3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

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

  นโยบายที่ 10นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ 

 ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้
อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 
ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจ้าวันเป็นส าคัญ 
 ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว    (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บูรณาการ 
 ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน 
ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

                                                           

 



 ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง
ในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผย
ผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ    การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือ
ทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง 
เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยาน
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 

3.4 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ  

                เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
  ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 
3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา 
รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 
และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 



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

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean  

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

   พันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

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

ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ  จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  สถานการณ์ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการ
ชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝุายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายต่าง
มีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  อาจกล่าวได้
ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่ง
ทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่ไม่ยอมรับและไม่ 
อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอัน    
แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝุาย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่ง
เดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจนจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเกี่ยวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) 
เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล 
ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปรงใส
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งปูองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการ
กลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)     
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการ
ประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปูอนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4“พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือ
ลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย 
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มี 
ธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการ
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชน
และสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 



  ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย”เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการ
จัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และ
วิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการ
ท างาน รวมไปถึง การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน 
และต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย  

 
3.6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน พ.ศ. 2561-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 1. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 หลักการความเป็นมา 

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

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

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ 
และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วย
ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ 
ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้    ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

  5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 



4.2 เป้าหมายหลักกระทรวงมหาดไทย 

4.2.1 ค่าคะแนน ITA ของ มท. เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา 

4.3 วัตถุประสงค์กระทรวงมหาดไทย  

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

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

 4.3.3 เพ่ือขยายผลการด าเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเครือข่าย
ร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน อ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 

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



 


