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  การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็น
การดับปัญหาที่สาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและ
ประเทศชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,853 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของ
รัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ งประเทศ หากองค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปราศจากการทุจริตน าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน -
ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
  ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นในให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3  
เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยในการบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ 
 



ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด 
ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น   ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
        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 ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบของภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็น 
ได้ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
 



   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที ่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOT) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weeknesses) 

1.ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายขึ้นมาได้
เองโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
2. คณะผู้บริหารและสภา อบต. สามารถพิจารณา
ออกข้อบัญญัติ ได้โดยโครงการต่างๆ ผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เรียบร้อยแล้ว และภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
3. มีการแบ่งส่วนงานโดยก าหนดอ านาจหน้าที่อย่าง
ชดัเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบทุกด้าน 
4. การด าเนินงานของ อบต.ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล อย่าง
รวดเร็ว 
  5 .  มีค าสั่ งแบ่ ง โครงสร้ างของ อบต.  ชัด เจน 
ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้น
หรือถ่ายโอน 
  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. มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสมและทันสมัย พร้อมใช้งาน 
  14. มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

  1. ลักษณะการท างานมุ่งท่ีผลงานของแต่ละส่วนราชการ
มากกว่าการท างานในภาพรวมของ อบตง 
  2. ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิง
คุณภาพ 
  3. บุคลากร อบต.ยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบในการบริหารงาน อบต. 
  4. ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อการ
ให้บริการของ อบต.ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน แต่ อบต.ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแรงด่วนและทุกเรื่อง 
  5. คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพหรือค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตประจ าวันใน
อัตราสูง 
  6 .  บ างภารกิ จอยู่ น อก เหนื ออ าน าจหน้ าที่ ก า ร
ประสานงานท าได้ล่าช้า 
  7. รูปแบบโครงสร้างถูกก าหนดจากเบื้องบน เหมือนกัน
ทุกๆ อปท. 
  8. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้การ
ปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
  9. บุคลากรมีจ านวนน้อย ท าให้ต้องรับผิดชอบหลาย
อย่างในขณะที่ภารกิจมากขึ้น ท าให้เกิดการท างานไม่มี
ความต่อเนื่อง 
  10. ขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง 
  11. การถือปฏิบัติตามระเบียบบางเรื่องมีแนวทางการ
ปฏิบัติไม่ชัดเจ 
  12. มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของ อบต.
เป็นจ านวนมากที่ต้องถือปฏิบัติ และบางเรื่องซ้ าซ้อนกัน
หลายฉบับ 
  13. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน และ
ความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
  14. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ  
  15. การเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในช่วงหลังฤดู
เก็บเก่ียว 



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weeknesses) 
  15. อบต.สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตาม
ภารกิจและก าลังงบประมาณ 
  16. การบริหารจัดการยึดหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน อย่าง
เป็นระบบ 
  17. พนักงาน ส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
ประสานงานกับประชาชนในพื้นท่ี 
  18. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงท าให้ เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
  19. การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง ตรงตามระเบียบพัสดุและก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อทางราชการและบริหารพัสดุเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส 
  20. พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
  21. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง 
ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 
  22. อบต.ใช้ระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลักในการ
ด าเนินงานและแก้ไขปัญหา 
 23. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว 
  24. พนักงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับต าแหน่ง 
หน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า 
  25. อบต.มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวใน
การใช้งบประมาณ และการบริหารงานงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในต าบลได้เป็นอย่างดี 
  26. มีพ้ืนที่ต าบลเป็นขนาดกลาง และกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท จึงท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและการดูแล
อย่างทั่วถึง 
 

  16. งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 
  17. ระบบข้อมูลไม่ เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน 
ครอบคลุมในทุกด้าน 
  18. เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ 
  19. อาชีพหนักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท าการเกษตร
ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 
  20. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการ
ท างานในระบบของเครือข่าย 
  21. พนักงานบรรจุ ใหม่ขาดความรู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและขอบข่ายของงานในหน้าที่ 
  22. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา มีอยู่อย่าง
จ ากัดและไม่เพียงพอ 
  23. ขาดการตรวจสอบและบ ารุ งรักษาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ได้ตลอดเวลา 
 

 

 



โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
  1. การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วประกอบกับ
การเพิ่มจ านวนประชากรท่ีเข้ามาอยู่อาศัยและท างาน
ในพื้นท่ี ท าให้การจัดการบริการด้านต่างๆ ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง เช่น 
ระบบสาธารณูปโภค 
  2. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจ ฯ 
  3. แนวโน้มของรายได้ท่ีได้รับการจัดสรรมากขึ้น
ตามล าดับแผนกระจายอ านาจ ฯ และการจัดเก็บรายได้
เองของ อบต. 
  4.  ขาดความชัดเจนในเรื่ องกระบวนการและ      
แนวทางการปฏิบัติในการถ่ายโอนภารกิจให้กับ อบต. 
  5. การเมืองในระดับประเทศไม่มีความแน่นอน ท าให้
การเมืองระดับท้องถิ่น ไม่มีความชัดเจน แน่นอน     
ด้านนโยบาย 
  6. หน่วยงานระดับจังหวัดไม่ได้ท าหน้าท่ีประสานงาน
เกี่ยวกับภารกิจการถ่ายโอนให้ อบต.ทราบอย่างชัดเจน 
  7.  การถ่ ายโอนภารกิจถ่ายโอนแต่ภารกิจ แ ต่
งบประมาณในการด าเนินงานถ่ายโอน ไม่มี 
  8. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
  9. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความ
ขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย 
  10. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนครอบคลุม
ท้ังพื้นท่ีอย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่อง
รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
  11. การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพ
ติด ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอ า เภอ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ อบต. 
  12. น าข้อมูลจากการจัดท าเวทีประชาคม จัดท า
โครงการ/กิจกรรม หรือสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
  13. มีความสามัคคีของคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  14. มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นท า
ให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 
 

  1. มีประเพณีที่ยึดมั่นปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  2. มีระบบการประชาสัมพันธ์ท่ีครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 
  3. มีการคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
เนื่องจากมีถนนหลายสายท่ีใช้ในการเดินทาง เชื่อมโยง
พื้นที่ใกล้เคียง 
  4. อ านาจหน้าท่ีตามแผนการกระจายอ านาจฯ  
บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
  5. การให้ความอิสระของ อบต. จากส่วนกลาง  
ยังไม่เต็มท่ี ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุม ดูแล 
จากส่วนภูมิภาค ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
  6. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐ ยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจท่ีถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
  7. ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน  
คุณภาพต่ า ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ า 
  8. ประชาชนส่ง บุตร-หลาน ไปเรียนต่างจังหวัด  
ท าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสูง 
  9. ภัยธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้งมีภัยแล้ง 
ขาดน าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
  10. ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการ
จัดสรรงบประมาณของ อบต. 
  11. ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้งาน/หน้าท่ี
เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 
  12.สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  13. ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาพื้นท่ี และไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ 
  14. ขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องประชาคมอาเซียน 
และภาษาต่างประเทศ 
  15. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 
  16. มีการลงทุนมาก การจ้างงานมากขึ้นในท้องถิ่น 
  17. ท้องถิ่นมีการตัดสินใจก าหนดนโยบายการพัฒนา
ได้เอง และไม่มีความขัดแย้งในพื้นที่ 
  18. รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดท าแผนพัฒนา การบริหารงานบุคคล การเงิน การ
คลัง และการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีของตนเอง 



๒. หลักการและเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ไ ด้ บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  



         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่า งชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงบาน  จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ทั้งนี้ได้
มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ใน
การรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. ๒๕๔๖   
          องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได ้และเป็นไปตามแผนจังหวัดพะเยาใสสะอาด  
 
 
 
 
 
 
 
 



  วิสัยทัศน์ 
ชุมชนน่าอยู่  บริหารจัดการดี  วิถีวัฒนธรรม  น าเศรษฐกิจ  มีจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 
เป้าประสงค์ 
๑.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  มีแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 

ศักยภาพของท้องถิ่น 
๒.  ชุมชนสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เป็น    

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

ตัวช้ีวัด 
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.  ชุมชนสามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นได้ 
 ๕.  ประชาชนมีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์คู่คุณธรรมสืบทอดจารีตประเพณี ศิลปะ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
 ๖.  ประชาชนความสุข  ได้รับโอกาสทางสังคม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๗.  การบริหารที่สุจริต  โปร่งใส  และเป็นธรรม  ประชาชนมีความพึงพอใจ   
ในการไดร้ับบริการ 



กลยุทธ์ 
๑. จัดให้มีและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้คลอบคลุมและท่ัวถึง 

 ๒. พัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากมลพิษ  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
              สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่างยั่งยืน 
 ๓. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 ๔. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๕. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๖. ส่งเสริมและบ ารุงการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
               อันดีของท้องถิ่น 
 ๗. จัดให้มีและส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
 ๘. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๙. ส่งเสริมการบริหารากิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ภารกิจหลักท่ี ๑  จัดให้มีและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้คลอบคลุมและทั่วถึง 

 ภารกิจหลักท่ี ๒ พัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากมลพิษ  บ ารุงรักษา 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่างยั่งยืน 
 ภารกิจหลักท่ี ๓ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 ภารกิจหลักท่ี ๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ภารกิจปลักท่ี ๕ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ภารกิจหลักท่ี ๖ ส่งเสริมและบ ารุงการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ภารกิจหลักที ๗ จัดให้มีและส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
 ภารกิจหลักท่ี ๘ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้ประชาชนมี 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ภารกิจหลักท่ี ๙ ส่งเสริมการบริหารากิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ          
ฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 



6) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

7) เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานปฏิบัติราชการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

8) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

9) เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

10) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ 
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 
๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

6) ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  
ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทาง    
ที่มิชอบทุกฝ่าย 

7) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหา 
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ  
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

9) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

10)  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 



๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

6) คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

7) ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การ- 
บริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

8) มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส 
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

9) สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
10) พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
11) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน 

ในการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


