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คํานํา 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่อง ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ี
หน่วยงานในภาครัฐ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม  ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตท่ีสมควรและ
มีคุณค่า  

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคําสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กําหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการ
ทุจริตได้  

เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล      
โค้งยาง จึงได้จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโค้งยางข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ให้เกิดผลในทางและเป็นการถือปฏิบัติตามคําสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

กันยายน  2558 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.  หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความม่ันคงแห่งรัฐ ความเจริญก้าวหน้าของ

ประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน ท้ังยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ ท่ีต่อเนื่องตามมาก่อให้เกิด
สภาวะการถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปัญหาสังคมท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเพราะขาดปัจจัยในการ
แก้ปัญหา การเกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติและให้อภิสิทธิ์แก่บุคคลท่ีเอ้ือผลประโยชน์ในภาครัฐ นอกจากนี้ การ
ทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักธรรมาภิบาลหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีหลักนิติ
รัฐและหลักนิติธรรมอันเป็นหลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยดังนั้น เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 
2551 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 – 2555 แปลงไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงปัจจุบันยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการ
พิจารณาทบทวนในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) แล้ว ประกอบกับ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง จึงได้จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
เห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง จิตสํานึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้าง
ค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ตามหลักธรรมาภิบาล   
โดยให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไข และรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 

2.2  เพ่ือเป็นการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการและบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนตําบลโค้งยาง มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา 
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3  เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการและบุคลากรในหน่วยงานราชการในจังหวัดตราด
สามารถประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

2.4  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ 
และถ่วงดุลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ  

2.5  เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาระบบ และกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลในการใช้
อํานาจของส่วนราชการให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.6  เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแก้ไขสภาพปัญหา
การทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 



3. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
 

4.  หน่วยดําเนินการ 
ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประกอบด้วย 
สํานักงานปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
 

5.  ผลท่ีคาดหวัง 
5.1  ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง มีจิตสํานึกด้านคุณธรรม 

และจริยธรรม มีค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไข และรับผิดชอบต่อ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 

5.2  ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง มีวินัย เคารพกฎหมาย      
กฎ ระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3  หน่วยงานราชการและบุคลากรในหน่วยงานราชการสามารถประสานความร่วมมือใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

5.4  มีเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานราชการ  

5.5  มีระบบ และกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลในการใช้อํานาจของส่วน
ราชการให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5.6  บุคลากรในหน่วยงานมีสมรรถนะ และความสามารถ ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
 
7. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี 1 : ศึกษารวบรวมข้อมูล 

1) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3) ข้อมูลสถานการณ์การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 



ข้ันตอนท่ี 2 :   แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบล
โค้งยาง ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ท่ี 244/2558  ลงวันท่ี 1 กันยายน 2558 เพ่ือทําหน้าท่ี
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
ข้ันตอนท่ี 3 : ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

1) กําหนดข้ันตอนการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2) จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน 
3) ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง เพ่ือใช้

ประกอบการยกร่างแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  
4)  ยกร่างแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

ข้ันตอนท่ี 4 : เสนอร่างแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) และแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี 2559-2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย 

 
การทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการถือเป็นภัยร้ายแรงท่ีคุกคามความม่ันคงของประเทศ ซ่ึงหลาย

คนอาจจะมองว่าไม่สําคัญ เพราะอาจคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของตัวเองและเป็นเรื่องท่ีไกลตัว แต่หากพิจารณาแล้ว 
จะพบว่าปัญหาการคอรัปชั่นเป็นสิ่งท่ีเก่ียวพันกับชีวิตของประชาชนอย่างมาก คําว่า”คอรัปชั่น”นั้น นิยามอาจ
ตีความได้อย่างกว้างขวางมาก เช่น การทุจริต การฉ้อโกง การฉ้อราษฎรบังหลวง เป็นต้น โดยคอรัปชั่นนี้อาจ
เกิดจากหลายสาเหตุ หลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ความยากจนของข้าราชการชั้นผู้น้อย การขัดกันของ
ผลประโยชน์ (Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย (Corruption by public policy) เป็นต้น 
ดังนั้นจึงต้องทําความเข้าใจในเบ้ืองต้นเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตลอดจนนโยบายแห่งรัฐเก่ียวกับ
การทุจริตคอรัปชั่นเพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

2.1 ความหมายของการทุจริต 
2.2 รูปแบบการทุจริต 
2.3 สาเหตุของการทุจริต 
2.4 องค์ประกอบของการทุจริต 
2.5 ปัจจัยท่ีเอ้ืออํานวยต่อการทุจริต 
2.6 กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.7 นโยบายด้านการป้องกันและปราบกรามการทุจริต 
 

2.1 ความหมายของการทุจริต 
ทุจริต ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความ 

ประพฤติชั่ว โกง ไม่ซ่ือตรง 
โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) หมายความว่า เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ี

มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็นเรื่องของการใช้อํานาจหรืออิทธิพลใน

ตําแหน่งหน้าท่ีราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้มีอํานาจ
กระทําการต่างๆ แทนรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นผู้รักษาประโยชน์ร่วมกันของมหาชน อํานาจเหล่านี้
ไม่ได้ผูกติดกับตัวบุคคล แต่มาจากสถานภาพ การเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงเป็นกลไกของรัฐบาลในการ
ดําเนินงานเพ่ือส่วนรวม ดังนั้น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ญาติพ่ี 
น้องพรรคพวกหรือเห็นแก่ความม่ังค่ังและสถานภาพท่ีจะได้รับ หรือทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือ
ราชการ ต้องถือว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 

การทุจริตต่อหน้าท่ี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 ใช้คําว่า “การทุจริตต่อหน้าท่ี” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละ 
เว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าท่ี หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติท่ีอย่างใดในพฤติการณ์ท่ี 
อาจทําผู้อ่ืนเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าท่ีท้ังท่ีตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือ 
หน้าท่ี ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 



นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แปลคําว่า การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการให้ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Corruption และเม่ือพิจารณาถึงชื่อพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ยังใช้คําว่าการทุจริตและเม่ือแปลเป็น
ภาษาอังกฤษก็มีความหมายตรงกับคําว่า Corruption เช่นกัน 

การคอรัปช่ัน หมายถึง การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ซ่ึงเจ้าพนักงานเป็น
ผู้กระทํา เช่น เรียก รับ หรือยอมสินบน หรือการใช้ตําแหน่งหน้าท่ีโดยทุจริต หรือเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
ประโยชน์ตนหรือผู้อ่ืน หรือการผิดวินัย ในทางกฎหมายถือว่า คอร์รัปชั่น หมายถึง การทุจริตต่อหน้าท่ีซ่ึงได้แก่
การกระทําซ่ึงแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และในบางครั้งก็มีการใช้คําว่า 
การทุจริตคอร์รัปชั่น ควบคู่กันไป 

การคอร์รัปชั่นรู้จักกันในภาษาไทยนับต้ังแต่สมัยอยุธยาว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวง โดย
แบ่งเป็นการฉ้อราษฎร์ หมายถึง การกระทําของข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะเป็น “ข้าราชการชั้น
ผู้น้อย” ซ่ึงฉกฉวยเอาประโยชน์อันไม่สมควรจากประชาชนเพ่ือตนเอง โดยอาจใช้วิธีการโกง เบียดบัง ข่มขู่ รีด
ไถ ขูดรีดค่าธรรมเนียมเกินจริงจากประชาชน เช่น ระบบจ่ายใต้โต๊ะเพ่ือให้งานเดิน การโบกให้จอดแล้วต้องจ่าย 
เป็นต้น การฉ้อราษฎร์จะกระทบประชาชนโดยตรง การบังหลวง หมายถึง การกระทํา ของข้าราชการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะเป็น “ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่” ซ่ึงฉกฉวยเอาทรัพย์สมบัติของประเทศชาติมาเป็นของตน 
โดยใช้อํานาจตําแหน่ง และด้วยวิธีการท่ีแยบยล เช่น เบียดบังงบประมาณแผ่นดินจากการประมูลงานโครงการ
ใหญ่ต่างๆ โดยท่ีประชาชนหรือผู้ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องไม่สามารถรู้ได้ การบังหลวงเป็นการคอร์รัปชั่นท่ีประชาชน
ไม่ได้รู้สึกถึงความเดือดร้อนมากนัก ท้ังๆ ท่ีในความเป็นจริงคนกลุ่มนี้ได้เงินอันมิชอบไปเป็นจํานวนมหาศาล
นอกจากการฉ้อราษฎร์บังหลวงแล้ว ยังมีพฤติกรรมอีกบางประการท่ีเข้าข่ายการคอร์รัปชั่น อาทิ การกินสิน
บาทคาดสินบน การให้สินน้ําใจในบางกรณี เป็นต้น การคอร์รัปชั่นท้ังในระบบการเมืองและระบบราชการเป็น
เรื่องท่ีแก้ไขได้ยาก พฤติกรรมการคอร์รัปชั่นท่ีมิได้ลดน้อยลง ท้ังนี้ สาเหตุบางประการสําคัญท่ีทําให้การแก้ไข
ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นไปได้ยากนั้น สืบเนื่องมาจาก “ค่านิยม” ของสังคมหลายประการท่ีเป็นอุปสรรค เช่น 
ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์ ค่านิยมในสังคมรู้รักษา ตัวรอดเป็นยอดดี ค่านิยมในสังคมอํานาจนิยม เป็นต้น 
2.2 รูปแบบการทุจริต 

ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2537)  ได้แบ่งรูปแบบการทุจริตคอรัปชั่นหลัก ตามลักษณะวิธีการทุจริต 
เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ระบบส่งส่วย (Syndicate Corruption) มีวิธีการโดย ข้าราชการชั้นผู้น้อยเก็บส่วยหรือ
ภาษีไม่เป็นทางการแล้วรวบรวมท่ีกองกลาง หลังจากนั้นแจกจ่ายรายได้ส่วยไปยังข้าราชการท้ังระดับสูงและ
ล่างในกรม กอง 

2. กินตามน้ํา การจัดซ้ือจัดจ้าง (Procurement Kickbacks) มีวิธีการโดยให้สินบนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

3. การจ่ายสินบนเพ่ือให้ได้การผูกขาดกิจการบางประเภทท่ีต้องได้ สัมปทานจากรัฐบาลและ
เพ่ือคงสภาพการผูกขาดนั้นไว้ โดยการจ่ายสินบนเป็นการจ่ายประจําให้ข้าราชการหลายระดับ ในบางกรณีจ่าย
ท้ังกรม 

4. การคอรัปชั่นการประมูลโครงการ มีวิธีการหลายวิธีการ แต่โจ่งแจ้งท่ีสุดคือ การฮ้ัวกัน
ระหว่างกลุ่ม ผู้เสนอประมูล เพ่ือควบคุมการประมูลแล้วมีข้อตกลงเวียนกันเป็นผู้ชนะประมูลเป็นคราวๆ ไป 

นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ (2546) แบ่งรูปแบบการทุจริตคอรัปชั่นตามตัวการหรือผู้กระทํา 
เป็น 2 ประเภท คือ 



1. การทุจริตของข้าราชการประจําในกระบวนการปกครองโดยการใช้อํานาจรัฐเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางการเงิน 

2. การทุจริตในแวดวงการเมืองจากการท่ีนักการเมืองใช้อํานาจหน้าท่ีในตําแหน่งเพ่ือหา
ผลประโยชน์ทางด้านการเงินหรือทางด้านการเมือง 

ท้ังนี้ โดยรูปธรรมแล้วการทุจริตคอรัปชั่นอาจแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบท่ี 1 : การใช้อํานาจในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพ่ือ

ลดต้นทุนการทําธุรกิจ กรณีนี้สามารถเกิดข้ึนได้จากเรื่องท่ีมีระดับความรุนแรงตํ่า เช่น การจ่ายสินบนให้ตํารวจ
เม่ือทําผิดกฎจราจร ไปจนถึงเรื่องท่ีมีระดับความรุนแรงสูง เช่น การจ่ายสินบนเพ่ือให้มีการคุ้มครองธุรกิจท่ีผิด
กฎหมายต่างๆ 

รูปแบบท่ี 2 : การใช้อํานาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของ และบริการหรือสิทธิ
ให้แก่เอกชน เช่น การออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ การให้สัมปทาน และการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น 

รูปแบบท่ี 3 : การใช้อํานาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและ    
ภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการตํ่าเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการทํางาน เช่น 
การสร้างความล่าช้าในการให้บริการเพ่ือให้มีการจ่ายค่าน้ําร้อนน้ําชา 

โดยท่ีรูปแบบการคอรัปชั่นรูปแบบท่ี 1 และ 3 สามารถพบเห็นได้ง่าย กระบวนการและ
วิธีการไม่ซับซ้อนแต่อย่างใด แต่การคอรัปชั่นในรูปแบบท่ี 2 มักมีการดําเนินการอย่างสลับซับซ้อนเป็น
เครือข่ายท่ีมีความสัมพันธ์กันเพ่ือสร้างอํานาจในการผูกขาดให้กับกลุ่มธุรกิจ โดยอํานาจในการผูกขาดจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนเกินหรือกําไรท่ีมากผิดปกติ และกระบวนการในการแสวงหาค่าเช่า (Rent-
Seeking) หรือกระจายผลประโยชน์มักจะเกิดข้ึนพร้อมๆ กันไปด้วย โดยกระบวนการเหล่านี้จะเก่ียวข้องกับ
การทุจริตคอรัปชั่นและความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ 

รูปแบบการทุจริตท่ีพบในสังคมไทยมากท่ีสุด ได้แก่ 
1) การรับสินบน ของกํานัล หรือรางวัลต่างๆ 
2) การซ้ือขายหรือวิ่งเต้นขอตําแหน่งในวงราชการ 
3) การรับส่วยและการรีดไถประชาชน 
4) การทุจริตเชิงนโยบาย เช่น การทุจริตงบประมาณแผ่นดิน การก่อสร้างโครงการต่างๆ 

ของภาครัฐ 
5) การแต่งต้ังโยกย้าย 
6) การทุจริตในเรื่องของเวลา เช่น การทํางานแบบเช้าชามเย็นชาม 
ดังนั้น จะเห็นได้ประเภทการทุจริตคอร์รัปชั่นสําหรับคนไทยในปัจจุบันมักจะเป็นเรื่องท่ีมี

ขอบข่ายเก่ียวข้องอยู่เฉพาะด้านข้าราชการประจํา และนักการเมืองเป็นสําคัญ ซ่ึงหากจะพิจารณาว่าการ
กระทําใดท่ีจัดอยู่ในประเภทการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมาตรฐานของสังคมไทยเป็นจุดอ้างอิง อาจจะประมวลใน
เชิงแนวความคิดได้ ดังนี้ 

1) ความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการซ่ึงเจ้าพนักงานเป็นผู้กระทํา เช่น ยอมรับสินบนเรียก
รับสินบน หรือการใช้ตําแหน่งหน้าท่ีโดยทุจริต หรือเข้ามามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์สําหรับตนหรือผู้อ่ืน 

2) ความผิดต่อวินัยราชการ เช่น การใช้เวลาและทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว และใช้อํานาจหน้าท่ีในทางมิชอบ 
2.3 สาเหตุของการทุจริต 

สุธี อากาศฤกษ์ (2545: 27-28)  ได้แบ่งมูลเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ไว้ 8 ประการ ได้แก่ 



1. ความเห็นในหลักการเก่ียวกับสรีระอันเป็นองค์ประกอบของความผิด (Anatomy of 
Corruption) ได้แก่ โอกาส สิ่งจูงใจ ความเสี่ยงภัย และความประพฤติของตน ผู้จะกระทําความผิดมักจะต้อง
ไตร่ตรองก่อนว่ามีช่องทางหรือโอกาส ตลอดจนมีสิ่งจูงใจคือประโยชน์ กับไม่ต้องเสี่ยงภัยหรือมีการเสี่ยงภัย
น้อย แล้วจึงถึงข้ันการตัดสินใจ ซ่ึงเป็นเรื่องของความประพฤติ หากปราศจากความซ่ือสัตย์สุจริตก็ย่อมจะ
กระทําการทุจริต 

2. เศรษฐกิจและการครองชีพ หากรายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้างไม่เพียงพอ ข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐอาจกระทําการทุจริตเพ่ือการครองชีพของตนเองและครอบครัวได้ 

3. ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างในการบริหารงาน
ของรัฐบาล ขาดการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีต่อเนื่อง ขาดการติดตามผล เกิดความหละหลวมในการปกครอง
บังคับบัญชา ส่งผลกระทบต่อเหตุแวดล้อมกรณีอ่ืนๆจนเป็นช่องทางหรือโอกาสให้มีการแสวงหาประโยชน์อันมิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายข้ึนได้โดยง่าย 

4. กรณีแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเก่ียวกับการแสดงออกในทางฟุ่มเฟือยรับเลี้ยงดู 
และการเอาแบบอย่างกันในเรื่องของการบริการของรัฐท่ีต้องมีค่าตอบแทนเป็นส่วนตัว เป็นผลให้เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐไม่อาจวางตัวเป็นกลาง และให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย เพราะความสํานึกในเรื่องของบุญคุณท่ีรับประโยชน์
หรือรับการเลี้ยงดู 

5. การบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพ เกิดช่องว่างในการปกครองบังคับบัญชา หรือเกิดความ
หละหลวมในการปกครองบังคับบัญชา เป็นผลให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดระเบียบวินัย เป็นหนทางนําไปสู่การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่องเปิดโอกาสให้ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการได้ 

7. การมีตําแหน่งหน้าท่ีเอ้ืออํานวยต่อการกระทําความผิด เพราะมีอํานาจหน้าท่ีให้คุณให้โทษ 
อนุมัติ อนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือออกคําสั่งใดๆ อาจเรียกหรือรับประโยชน์เป็นการตอบแทนได้ 

8. การตกอยู่ในภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตหรือมูลเหตุจูงใจอ่ืนๆ ทําให้ต้องทุจริต 
เพราะความเกรงกลัวหรือถูกบังคับ 
2.4 องค์ประกอบของการทุจริต 

องค์ประกอบในการกระทําการทุจริตมีอยู่ 3 ประการ ซ่ึงความสัมพันธ์เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งก็จะไม่มีการทุจริตเกิดข้ึน ได้แก่ ความไม่ซ่ือสัตย์ โอกาสท่ีอ้ืออํานวย
และสิ่งเร้าหรือปัจจัยเร้า 

1) ความไม่ซ่ือสัตย์ (Dishonesty) เป็นสภาวะจิตใจหรือเป็นคุณสมบัติหรือทัศนะท่ียังไม่ได้
ลงมือกระทํา เป็นคุณสมบัติของบุคคลท่ีมีความสําคัญในการผลักดันให้บุคคลกระทําการทุจริตการทุจริตทุก
กรณีต้องได้รับการเริ่มต้นท่ีบุคคลหวังประโยชน์อาจจะเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินหรือบริวารซ่ึงแม้ว่าจะยังไม่ได้
ลงมือกระทํา เพียงแต่คิดและแสดงอาการก็เข้าข่ายแห่งปัจจัยความไม่ซ่ือสัตย์แล้วประกอบกับสภาพแวดล้อมท่ี
ประสบอยู่ในระยะเวลาท่ีพัฒนาความคิด ย่อมมีส่วนกระทบกระเทือนต่อทัศนะส่วนบุคลให้เกิดความเคยชินกับ
สิ่งท่ีผิด มองเห็นการกระทําผิดเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้ตามปรกติวิสัยความจําเป็นทางเศรษฐกิจมีส่วนผลักดันให้
บุคคลนั้นได้สร้างทัศนะใหม่แก่ตนเองว่า การกระทําทุจริตไม่น่าเป็นความผิดร้ายแรง ความไม่ซ่ือสัตย์ของ
บุคคลเป็นสิ่งท่ีอยู่ในสังคม อย่างน้อยก็เป็นจํานวนหนึ่งท่ีจะสร้างความเสียหายแก่องค์กรได้ 

2) โอกาส (Opportunity) ผู้ท่ีจะทําการทุจริต ย่อมหาโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยในการกระทํา
การทุจริตจากโครงสร้างขององค์กร กระบวนการบริหารและระบบตรวจสอบภายใน ผู้กระทําการทุจริตจะ
พยายามหาโอกาสโดยเฝ้าสังเกตจุดอ่อนท่ีเกิดจากนโยบายการบริหาร เม่ือความท้อแท้และความอ่อนแอ



เกิดข้ึนในองค์กร กระบวนการคัดเลือกบุคคลไม่สามารถคัดเลือกได้อย่างสมบูรณ์ ไม่สามารถตรวจสอบภูมิหลัง
ได้ การรับบุคคลท่ีมีพฤติกรรมล่อแหลม นอกจากนี้ การบริหารบุคคลท่ีไม่มีประสิทธิภาพก็เปิดโอกาสแก่ผู้ไม่
สุจริตได้เช่นกัน ซ่ึงการควบคุมภายในก็เป็นกลไกท่ีสําคัญ ตราบใดท่ีไม่สามารถทําให้เกิดประสิทธิภาพได้ ย่อม
เป็นโอกาสแก่ผู้กระทําผิดได้อย่างมาก ผู้ท่ีเฝ้าหาโอกาสในการกระทําการทุจริตจะเกรงกลัวการตรวจสอบ
ภายในไม่น้อย การตรวจสอบภายในเป็นท้ังกลไกท่ีเป็นข้อเท็จจริงและเชิงจิตวิทยาในการลดการทุจริตใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การจูงใจ (Motive) เป็นสิ่งสําคัญท่ีให้ผู้กระทําผิดตัดสินใจในการกระทําการดังกล่าว 
การกระทําผิดของแต่ละบุคคลมีเหตุจูงใจท่ีแตกต่างกันไป ตามประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม และความจําเป็น ซ่ึง
สามารถสั่นคลอนความรู้สึกทางศีลธรรมได้ ซ่ึงแรงจูงใจอาจเกิดจาก ความทะยานอยากโดยไม่มีท่ีสิ้นสุด 
ยกระดับตนเองให้สูงเทียบเท่าบุคคลอ่ืน ฐานะทางครอบครัว อยากเด่นกว่าคนอ่ืน ถูกกดดันจากผู้บังคับบัญชา 
2.5 ปัจจัยท่ีเอ้ืออํานวยต่อการทุจริต 

ปัจจัยท่ีทําให้เกิดการทุจริตท้ังในด้านระบบบริหารราชการและด้านตัวบุคคลของข้าราชการ
ประกอบด้วย 

(1) การขาดความโปร่งใสและขาดการตรวจสอบ มีส่วนเก่ียวข้องกับเรื่องสิทธิในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ทําให้ไม่ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดและไม่สามารถดําเนินคดีกับผู้กระทํา
ความผิดได้ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีอํานาจในการใช้ดุลพินิจตามตําแหน่งหน้าท่ีอย่างกว้างขวาง โดยขาด
มาตรการตรวจสอบท่ีเพียงพอและขาดการถ่วงดุลอํานาจท่ีเหมาะสม 

(2) การผูกขาด ในกรณีนี้เก่ียวข้องกับการทําธุรกิจ การได้รับสัมปทานในโครงการต่างๆ ซ่ึง
บริษัทจะใช้วิธีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

(3) การได้รับค่าตอบแทนการทํางานท่ีไม่เหมาะสม (Low salary) 
(4) ความโลภ เนื่องจากความไม่รู้จักพอ แม้จะมีค่าตอบแทนท่ีสูงและมีฐานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจดีอยู่แล้ว 
(5) การขาดคุณธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดสํานึกในคุณธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตและการ

ทํางาน 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2547)  กล่าวว่าองค์ประกอบท่ีทําให้ระบบทุจริตคอรัปชั่นมี

โครงสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งและดํารงอยู่ในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากองค์ประกอบดังนี้ 
1) ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะกําบังท่ีแน่นหนา 
2) ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผู้นําในการต่อต้าน 
3) ค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม ค่านิยมของคนในสังคมท่ีเป็นเหตุให้เกิด 

พฤติกรรมคอรัปชั่ป เช่น ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์ 
4) การขาดจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม ซ่ึงปัจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณ์และขาด 

จิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม 
2.6 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1) แนวทางการต่อต้านการทุจริต 
ประเทศไทยมีกฎหมายหลักเพ่ือใช้ในการต่อต้านการทุจริตโดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีอํานาจหน้าท่ีในการเสนอมาตรการ ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้มีการปรับปรุงการ



ปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือป้องกันหรือ
ปราบปรามการทุจริตต่อหน้าท่ี การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม ตลอดจนดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยม
เก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ังดําเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีการนําหลักธรรมาภิบาลเพ่ือต่อต้านการทุจริต (Corruption) 
โดยเน้นให้มีการดําเนินการตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพ่ิมมากข้ึน  

หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารจัดการท่ีดี มีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารใหม่โดยมี
เจตนารมณ์ให้ทุกคน ทุกฝ่าย ร่วมกันคิด ร่วมกันทําร่วมกันจัดการ ร่วมกันรับผิดชอบ แก้ปัญหาพัฒนาไปสู่
ความม่ันคง ความสงบ สันติสุข มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและก้าวไกล ธรรมาภิบาล จึงต้ังอยู่บนรากฐานของความ
ถูกต้อง ดีงาม ม่ันคง หรือธรรมาธิปไตย ท่ีมุ่งให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดการบริหารจัดการ ปรับ
วัฒนธรรมขององค์การใหม่ โดยทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ  

ภาครัฐ ต้องปฏิรูปบทบาทหน้าท่ี โครงสร้าง และกระบวนการทางานให้สามารถบริหาร
ทรัพยากรของสังคม อย่างโปร่งใส ซ่ือตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีสมรรถนะสูงในการนํา
บริการของรัฐท่ีมีคุณภาพไปสู่ประชาชนโดยจะต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และวิธีทํางานของเจ้าหน้าท่ี
รัฐ ให้ทํางานโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสามารถร่วมทํางานกับภาคประชาชนและภาคเอกชนได้
อย่างราบรื่นเป็นมิตร 

ภาคธุรกิจเอกชน ต้องมีการปฏิรูปและกําหนดกติกาในหน่วยงานของภาคธุรกิจเอกชนเช่น 
บรรษัท บริษัท ห้างหุ้นส่วนฯ ให้มีกติกาการทางานท่ีโปร่งใส ซ่ือตรง เป็นธรรมต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อผู้
ถือหุ้นและต่อสังคม รวมท้ังมีระบบติดตามตรวจสอบการให้บริการท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลและร่วม
ทํางานกับภาครัฐและภาคประชาชนได้อย่างราบรื่น เป็นมิตรและมีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 

ภาคประชาชน ต้องสร้างความตระหนักสํานึกต้ังแต่ระดับปัจเจกบุคคลถึงระดับกลุ่มประชา
สังคมในเรื่องของสิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อตนเองและสาธารณะท้ังในทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง เพ่ือเป็นพลังของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการสร้างกลไกการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนและทํานุบํารุงรักษาให้ดียิ่งๆข้ึนต่อไป 

เป้าหมายสูงสุดของธรรมาภิบาล คือ การยึดถือประโยชน์สุขและความต้องการของประชาชน
เป็นหลัก (Citizen Centric) ดังนั้น ในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์และกิจกรรมภาครัฐเจ้าหน้าท่ีของรัฐจึง
จําเป็นจะต้องมี อุดมการณ์มุ่งประโยชน์สาธารณะอย่างเข้มข้น เพ่ือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่แสวงหาประโยชน์
ส่วนตนจากการใช้อํานาจรัฐท่ีตนเองมีอยู่ 

2) กระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระบวนการดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตในแต่ละส่วนราชการสามารถแยกการ

ดําเนินการได้เป็น 5 ข้ันตอน  ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 สร้างจิตสํานึก โดยมุ่งพัฒนาให้ข้าราชการทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม 
- รณรงค์เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักและรับรู้ ถึงพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมี 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
- ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ให้ 

สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และการควบคุมภายใน เพ่ือเป็นการป้องกันการ 
ทุจริตฯ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 



- การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสุจริต โปร่งใส เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายในหลวง หรือดําเนิน
กิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดทําโครงการทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ      
ธรรมาภิบาล และคัดเลือกหน่วยงานเหล่านั้นเพ่ือเป็นตัวอย่าง และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน ๆ นําไปศึกษา 
และประยุกต์ใช้ต่อไป 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มี 
พฤติกรรมและการปฏิบัติงานท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ข้ันตอนท่ี 2 ผนึกกําลังกับหน่วยงานอ่ืน และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สื่อมวลชน และ 
ประชาชน ทุกหมู่เหล่า เพ่ือเป็นแบบอย่างและเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในส่วนราชการ 
- สร้างให้มีการสอดส่อง และระบบเฝ้าระวังและรับข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในหน่วยงาน 
- มีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน เพ่ือนําไปปรับปรุงและ 

พัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า 
ข้ันตอนท่ี 3 ขับเคลื่อนในการปฏิบัติกับเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ยอมรับและพร้อมใจในการร่วม

คิด ร่วมทําเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรม ให้เกิดข้ึนแก่หน่วยงานด้วยความภาคภูมิใจ 
- ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไปปฏิบัติให้เกิดผล โดยเฉพาะการให้ความสําคัญในการอํานวยความสะดวก 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

- ส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการสร้างความโปร่งใส โดยการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าดู พ.ศ. 2542 กําชับให้มีการ
เผยแพร่เอกสารจัดซ้ือจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง และปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด 

ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบและประเมินผล เป็นเครื่องมือเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในส่วนราชการ 

- จัดให้มีคณะทํางานประเมินผลความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการภาครัฐท่ีเบิกจ่ายจากเงิน 
งบประมาณ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด 

- ให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
อย่างท่ัวถึง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

- รวมท้ังมีมาตรการเอาผิดกับผู้ท่ีกระทําการทุจริตอย่างเอาจริงเอาจัง 
ข้ันตอนท่ี 5 กระบวนการพัฒนากระบวนงานภายใน และพัฒนาระบบการบริหารงานของ

หน่วยงาน ท่ีเน้นความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน เพ่ือจํากัดช่องทาง
สู่การทุจริต อาจปฏิรูปกระบวนงานให้เจ้าหน้าท่ีพบกับประชาชนให้น้อย เพ่ือลดการเจรจาต่อรองหรือการรับ
สินบน โดยอาจจะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยทําให้ทุกกระบวนงานมีหลักฐานข้ันตอนท่ีชัดเจน 
ประกอบกับหน่วยงานท่ีมีความเสี่ยงต่อการทุจริตช่วยปรับปรุงข้อกฎหมายท่ีง่ายต่อการใช้และการเข้าใจ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสอบทานได้ 

 
 



2.7 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1) นโยบายรัฐบาล 

       1.1) นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริตควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่จําเป็น     
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง การอนุญาต 
อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซํ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐ
และประชาชน 

  1.2) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐ นําแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงต่อมาคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ได้มีมติเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552 – 2555 

1.3) มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอให้จัดต้ังศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงทุก
กระทรวง ส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ทุกส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยกําหนดไว้ในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นอีกตําแหน่งหนึ่ง 

2) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556–
2560) 

วิสัยทัศน์ 
“สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริต เป็นท่ียอมรับในระดับสากล” 
 

พันธกิจท่ี 1 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการ 
ปรับเปล่ียนฐานความคิดเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมไทย
โดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

วัตถุประสงค์หลักท่ี 1 เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในประโยชน์ของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองและบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

มาตรการ/แนวทาง 
1. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการใช้และกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน 
3. การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด 
4. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและข้าราชการ 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงาน และบูรณาการการทํางาน
ระหว่างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน และปรับปรุงกฎหมายเพ่ือลด
อุปสรรคในการบูรณาการและการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังภายในและระหว่าง
ประเทศ 

วัตถุประสงค์หลักท่ี 2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ        
มีบูรณาการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
รวมท้ัง แนวทางการขับเคลื่อนและทิศทางประเมินผลท่ีชัดเจน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย
ในประเทศ 

มาตรการ/แนวทาง 
1. ประสานการทํางานและการบริหารระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
2. สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
4. ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์

ข้อบังคับในแต่ละหน่วยงานหลักในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่าง

ประเทศ 
มาตรการ/แนวทาง 
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับ

นานาชาติ 
2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
3. สร้างความร่วมมือโดยการเข้าร่วมปฏิญญาและการทําบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ 
 
พันธกิจท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

โดยเป็นนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์หลักท่ี 3 เพ่ือพัฒนาระบบกลไกและมาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะ และ

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เกิดความไว้วางใจและเชื่อม่ันในความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทาง 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรการและเครื่องเมือในการป้องกันและ 



ปราบปรามการทุจริต 
2. สร้างเสริมระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน การเสริมสร้างศักยภาพและการมี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนเพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ัน 
3. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีต่อต้านการทุจริต 
 
พันธกิจท่ี 4 สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Body) เพ่ือให้

รู้เท่าทันและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์หลักท่ี 4 เพ่ือยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ในด้านการต่อต้านให้เท่าทันสถานการณ์และได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทาง 
1. สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
2. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ 
3. สร้างบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตรายสาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
ข้อมูลทั่วไป  วสิัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ภารกิจ 

 
1.  สภาพท่ัวไป 
 1.1  ข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ได้ยกฐานะข้ึนเป็น" องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง " 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี 116  ตอนพิเศษ 82 ง  ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2542  และมีผลต้ังแต่ 
14  ธันวาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ครอบคลุม
พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  จํานวน  8  หมู่บ้าน   

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่าง
จากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  35  กิโลเมตร 
 1.2  ลักษณะท่ีตั้ง 

ท่ีตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง อยู่ ท่ี  หมู่ 4  ตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา อยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอสูงเนิน โดยตําบลโค้งยางอยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอสูงเนิน เป็น
ระยะทางประมาณ  17  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 

 ทิศเหนือ  ติดต่อตําบลโนนค่า  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก          
ลําตะคลอง  เขตติดต่อระหว่างตําบลบุ่งข้ีเหล็ก  ตําบลโนนค่า  และตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนิน  บริเวณพิกัด  
R S 103521  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  3.75  กิโลเมตร  สิ้นสุดท่ีบริเวณคลองส่ง
น้ําในเขตบ้านตะคลองแล้ง  เขตติดต่อระหว่างตําบลโนนค่า  ตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนิน  และตําบลโป่งแดง  
อําเภอขามทะเลสอ  บริเวณพิกัด  R S  122538  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  3.75  กิโลเมตร     
 

 ทิศตะวันออก ติดต่อตําบลโป่งแดง  อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากบริเวณคลองส่งน้ําบ้านตะคลองแล้งบริเวณพิกัด  R S 122538  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทาง
ประมาณ  1.25  กิโลเมตร  ถึงจุดเชื่อมบริเวณลําตะคลองใกล้บ้านโนน  อําเภอขามทะเลสอ  บริเวณพิกัด  R 
S 128529  ไปตามแนวคลองทองหลางอ้อม  สิ้นสุดท่ีบริเวณคลองทองหลางอ้อมตัดกับลําเหมืองกลาง  
ระหว่างตําบลโค้งยางกับตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน และตําบลโป่งแดง  อําเภอขามทะเลสอ  บริเวณพิกัด  R S  
143517  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  4.75  กิโลเมตร 

 

 ทิศใต้ ติดต่อตําบลกุดจิก  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณ
คลองทางหลางอ้อม  ตัดกับลําเหมืองกลาง  บริเวณพิกัด  R S  143517  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวลํา
เหมืองกลาง   ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  สิ้นสุดท่ีลําเหมืองกลาง   บริเวณบ้านกุดโคลน  ตําบลโค้งยาง   
บริเวณพิกัด  R S  105516   รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  5  กิโลเมตร   
 

 ทิศตะวันตก ติดต่อตําบลบุ่งข้ีเหล็ก  ตําบลโคราช   และตําบลกุดจิก   อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา   โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลําเหมืองกลาง  บริเวณบ้านกุดโคลน  บริเวณพิกัด R S  105516  ไป
ทางทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ  1.5  กิโลเมตร  ถึงจุดเชื่อมท่ีลําตะคลอง  บริเวณบ้านใหญ่  เขตติดต่อ
ระหว่างตําบลบุ่งข้ีเหล็ก  กับตําบลโคราช  ตําบลกุดจิก  และตําบลโค้งยาง  บริเวณพิกัด  R  S  097516   ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลําตะคลอง  สิ้นสุดบริเวณลําตะคลอง  เขตติดต่อระหว่างตําบลบุ่งข้ีเหล็ก  
ตําบลโนนค่า  และตําบลโค้งยาง  บริเวณพิกัด  R S  103521  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  2.25  
กิโลเมตร 



 1.3  เนื้อท่ี   
    องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง   มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้นประมาณ  4.4  ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ  3,201  ไร่  โดยมีเนื้อท่ีแยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือนท้ังหมด 
  ครัวเรือน พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีท้ังหมด 
เกษตรกร การเกษตร 

1 บ้านตะคลองแล้ง 181 96 228 289 
2 บ้านขอนสะตือ    68 43 838.50 880 
3 บ้านโค้งยาง 88 49 177 230 
4 บ้านคลองพุดซา 114 79 713 792 
5 บ้านเกาะ 36 24 91.50 130 
6 บ้านขอนไทร 84 53 267 310 
7 บ้านเหมืองลี่ 54 32 130 210 
8 บ้านกุดโคลน 113 76 294 360 

รวม 738 452 2,739 3,201 
 

   1.4  สภาพภูมิประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นสภาพท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่ม  มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดท้ัง
ปี  มีลําน้ําสายหลักของเกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ คือ  ลําตะคลอง     

   1.5  จํานวนหมู่บ้าน  ตําบลโค้งยางแบ่งการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ผู้ปกครองท้องท่ี ตําแหน่ง 

1 บ้านตะคลองแล้ง นางบุบผา ถินสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านขอนสะตือ นางสี     บัวไผ่ ผู้ใหญ่บ้าน  
3 บ้านโค้งยาง นายมณฑล    รวมวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านคลองพุดซา นายสมศักด์ิ    เต้ียงสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านเกาะ นางสาวบุญมา   เปล่งสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านขอนไทร นายชัย      ทนกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านเหมืองลี่ นางอุษา   สามสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านกุดโคลน นายชาญวิทย์    การณ์สูงเนิน กํานันตําบลโค้งยาง 

   
 
 
 
 
 
 
 



1.6  ประชากร  จํานวนประชากรตามข้อมูลสถิติรวมท้ังสิ้น  2,618 คน แยกเป็นชาย          
1,233 คน หญิง 1,385 คน  มีจํานวนครัวเรือนรวมท้ังสิ้น 750 ครัวเรือน โดยแยกรายละเอียดตามหมู่บ้าน 
ดังนี้   

 

หมู่ท่ี ช่ือบ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
1 บ้านตะคลองแล้ง 313 334 647 185 
2 บ้านขอนสะตือ 130 131 261  69 
3 บ้านโค้งยาง 128 151 279 88 
4 บ้านคลองพุดซา 186 204 390 117 
5 บ้านเกาะ 59 80 139 37 
6 บ้านขอนไทร 133 144 277 84 
7 บ้านเหมืองลี่ 87 116 203 54 
8 บ้านกุดโคลน 197 225 422 116 

รวม 1,233 1,385 2,618 750 
ท่ีมา  :  ข้อมูลจากสํานักงานทะเบียนอําเภอสูงเนิน  ปี 2558 
 

  1.7  สภาพทางเศรษฐกิจ    
(1)  อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ได้แก่       

การทํานา ทําสวน การเลี้ยงสัตว์  ผลผลิตท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่      
การเลี้ยงโคเนื้อ  นอกนั้นประกอบอาชีพด้านอ่ืน เช่น ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง
ท่ัวไป และขายแรงงาน  ท้ังในภาคอุตสาหกรรม  การพาณิชย์  การบริการ    

  (2)  หน่วยธุรกิจ   ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้แก่ 
� ป๊ัมน้ํามัน / ก๊าซ   จํานวน  1 แห่ง 
� โรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน  - แห่ง 
� โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก)  จํานวน  1 แห่ง 
� ร้านอาหารขนาดใหญ่  จํานวน  - ร้าน 

1.8  สภาพทางสังคม 
(1)  การศึกษา 

� โรงเรียนประถมศึกษา     จํานวน     1     แห่ง 
� โรงเรียนมัธยมศึกษา    จํานวน     -  แห่ง 
� โรงเรียนอาชีวศึกษา    จํานวน     -      แห่ง 
� โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง    จํานวน     -      แห่ง 
� ท่ีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน   จํานวน     8     แห่ง 

 
 
 
 
 

 



�   การศึกษา 
 

สังกัด ท้องถ่ิน สพฐ. เอกชน กรมสามัญฯ กรมอาชีวะฯ รวม 
ระดับก่อนประถมฯ       
  1)  จํานวนโรงเรียน - 1 - - - 1 
  2)  จํานวนห้องเรียน - 2 - - - 2 
  3)  จํานวนนักเรียน - 27 - - - 27 
ระดับประถมศึกษา       
  1)  จํานวนโรงเรียน - 1 - - - 1 
  2)  จํานวนห้องเรียน - 6 - -- - 6 
  3)  จํานวนนักเรียน - 84 - - - 84 
ระดับมัธยมศึกษา       
  1)  จํานวนโรงเรียน - 1 - - - 1 
  2)  จํานวนห้องเรียน - 3 - -- - 3 
  3)  จํานวนนักเรียน - 19 - - - 19 

 
(2)  สถาบันและองค์กรศาสนา 

� วัด      จํานวน            2      แห่ง  
 -  วัดโค้งยาง  หมู่ท่ี  3 
 -  วัดมะรุม  หมู่ท่ี  4 
  

� มัสยิด     จํานวน            -       แห่ง 
� ศาลเจ้า     จํานวน            -      แห่ง 
� โบสถ์     จํานวน            -      แห่ง 

   (3)  การสาธารณสุข 
� โรงพยาบาลของรัฐ   จํานวน  -          แห่ง 
� โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน  1      แห่ง 

1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโค้งยาง   
-  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล    จํานวน  1  คน 
-  พยาบาล    จํานวน      1  คน 
-  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  จํานวน  3  คน 
-  ลูกจ้าง    จํานวน  3  คน 

� สถานพยาบาลของเอกชน   จํานวน  -          แห่ง 
� ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จํานวน  -          แห่ง 
� อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ํา   ร้อยละ  100 
� ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)   จํานวน          8   แห่ง 

(4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
� มีป้อมยามตํารวจประจําหมู่บ้าน  จํานวน   -     แห่ง  

 



1.9  การบริการพ้ืนฐาน 
(1)  การคมนาคม    

� มีถนนลาดยางจากอําเภอสูงเนิน- ตําบลโค้งยาง    
� มีถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตําบล   
� มีถนนหินคลุก ถนนดินและถนนลูกรัง     

(2)  การโทรคมนาคม 
� มีโทรศัพท์สาธารณะ   จํานวน  - ตู้ 

(3)  การไฟฟ้า 
� ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน 

(4)  แหล่งน้ําธรรมชาติ  ได้แก่ 
ลําตะคอง   ลําเหมืองหว้า  ลําเหมืองกลาง   

(5)  แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน  ได้แก่  
� บึง  สระน้ํา      จํานวน  - บ่อ 
� เข่ือนระบายน้ํา    จํานวน   - แห่ง 
� ฝาย           จํานวน  9 แห่ง 
� บ่อบาดาล    จํานวน  - แห่ง 
� ระบบประปาหมู่บ้าน   จํานวน   1 แห่ง 

2.  ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถ่ิน 
 2.1  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ   
  (1)  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล        
8  หมู่บ้าน  จํานวน  16  คน  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  จํานวน  1  คน  ดังนี้  

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายวีระเดช    โครงพิมาย ประธานสภา อบต. หมู่ท่ี 3  บ้านโค้งยาง 
2 นายชํานาญ บัวไผ่ รองประธานสภา อบต. หมู่ท่ี 2  บ้านขอนสะตือ 
3 นายวรรธน์  ศิลปะ เลขานุการสภา อบต. ปลัด อบต. 
4 นางช่วยชอบ        ครจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1  บ้านตะคลองแล้ง 
5 นางมะราวรรณ์        ทบแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1  บ้านตะคลองแล้ง 
6 นางพุ่มพวง         ฉัตรสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2  บ้านขอนสะตือ 
7 นายสําเนา      เต้ียงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3  บ้านโค้งยาง 
8 นางสาวมณนิชา         เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4  บ้านคลองพุดซา 
9 นายประสงค์          ยุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4  บ้านคลองพุดซา 
10 นายสมศักด์ิ สิทธิสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5  บ้านเกาะ 
11 นายมานัด     เต้ียงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5  บ้านเกาะ 
12 นายแต้ม เร่งสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6  บ้านขอนไทร 
13 นายประสิทธิ์ คลังสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6  บ้านขอนไทร 
14 นางทวี      หวัดสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7  บ้านเหมืองลี่ 

 



ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 
15 นางลักษิกา โฮ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7  บ้านเหมืองลี่ 
16 นายประมวล     แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8  บ้านกุดโคลน 
17 นายประเทือง      กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8  บ้านกุดโคลน 

   มีหน้าท่ีด้านนิติบัญญัติ  ตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด และควบคุมตรวจสอบการ
บริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
 (2)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ประกอบด้วย 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายณรงค์    เต้ียงสูงเนิน นายก อบต. หมู่ท่ี 4  บ้านคลองพุดซา 
2 นายฟุต      เนมขุนทด รองนายก อบต. หมู่ท่ี 6  บ้านขอนไทร 
3 นายประกอบ   ถินสูงเนิน รองนายก อบต. หมู่ท่ี 1  บ้านตะคลองแล้ง 
4 นายสมศักด์ิ   ถีสูงเนิน เลขานุการนายก อบต. หมู่ท่ี 8  บ้านกุดโคลน 

 

   มีหน้าท่ีด้านบริหาร กําหนดนโยบายในการบริหารงานในท้องท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ตามท่ีได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และตามท่ีระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด 
 

  (3)  โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง  
1)  จํานวนบุคลากร      จํานวน  18 คน 

� สํานักงานปลัด อบต.  จํานวน   9 คน 
� กองคลัง    จํานวน   4 คน 
� กองช่าง    จํานวน   2 คน 
� ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน        3       คน 

                พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
 

ลําดับท่ี ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง 

1 นายวรรธน์   ศิลปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  7 
สํานักงานปลัด  

2 นางสาวรัตนา       จิรลานนท์ หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. 6 
3 นางฤทัยรัตน์       เชื่อมกลาง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 
4 นางสายรุ้ง          สาระวัน เจ้าพนักงานธุรการ  4 
5 นางสาวเย็นจิตร   จินตนา ลูกจ้างประจํา  (บุคลากร) 
6 นายประสิทธิ์       เต้ียงสูงเนิน คนงานท่ัวไป 
7 นายสมหวัง         แก้วพงษ์ คนงานท่ัวไป 

 

 

 

 



ลําดับท่ี ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง 

กองคลัง  
8 นางสาวนิภา       มาปะโท ผู้อํานวยการกองคลัง 7 
9 นางสาววัชรี        บุญมีมีชัย นักวิชาการเงินและบัญชี 5 
10 นางสาวยี่สุ่น       ทองบ้านทุ่ม นักวิชาการพัสดุ 5 
11 นางจันทร์ฉาย      มุงสูงเนิน คนงานท่ัวไป 

กองช่าง  
12 นายพีรพงษ์      ชาญพล ผู้อํานวยการกองช่าง  7 
13 นายอรรถพันธุ์   สันโดษ นายช่างโยธา 2 
14 นายสมเกียรติ    แซ่หล่อ คนงานท่ัวไป  

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
15 นายสมรรถชัยวัฒน์  วิลาบุตร หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16 นางสาวสิรินทร์    สมสะอาด นักวิชาการศึกษา 5 
17 นางประสงค์       เนียมสูงเนิน  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
18 นางอํานวย        กฤษวงศ์ พนักงานจ้างท่ัวไป(ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย) 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร  
19 นายรังสรรค์        สัจจาวัฒนา หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร 
   

  2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
� ประถมศึกษา   จํานวน  - คน 
� มัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา  จํานวน  5 คน 
� ปริญญาตรี   จํานวน          10 คน 
� สูงกว่าปริญญาตรี  จํานวน  4 คน 

 
3.  วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถ่ิน 

3.1  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision) 
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา ซ่ึงมี

จุดหมายและความต้องการท่ีจะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังท่ีจะ
ให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“เกษตรกรรมแบบยั่งยืน  พัฒนาคุณภาพชีวิต  นําไปสู่ชุมชนท่ีเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้” 
3.2  พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง (Mission) 

1.  สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
2.  พัฒนาการบริหารงานโดยใช้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนในทุกด้าน 
5.  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตําบลอย่างยั่งยืน 
6.  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ของประชาชนเพ่ือก้าวสู่สังคมประชาคมอาเซียน 

3.3  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 



 1.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางพระราชดําริ 
 2.  เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
 3.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านเกษตรกรรม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 4.  เพ่ือพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 5.  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพงานด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างท่ัวถึงและมี
สุขภาพดี  ถ้วนหน้า 
 6.  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในตําบลโค้งยาง 
 7.  เพ่ือสืบสานศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ให้คงอยู่ตลอดไป 
 8.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 9.  เพ่ือบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ ด้านนิติธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตย์ ความ
คุ้มค่า โปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชน 
 10.  เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 11.  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน 
 

4.  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
       องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ได้กําหนดโครงสร้างส่วนราชการ จํานวน 4  หน่วยงาน 
ได้แก่ สํานักงานปลัด อบต.  ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.  ภารกิจ อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน ตําบลโค้งยาง ได้ กําหนดภารกิจเป็น   7  ด้าน   ซ่ึ งกําหนดอยู่ ใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี5) 
พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542  ดังนี้ 

5.1 ภารกิจ  อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
5.1.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องดังนี้ 

(1) จัดให้มีการบํารุงทางน้ํา  และทางบก (มาตรา67(1))* 
(2) ให้มีน้ําเพ่ือการบริโภค   บริโภคและการเกษตร (มาตรา681))* 
(3) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา68(2))* 
(4) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา68(3))* 
(5) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (มาตรา 16(2)) ** 
(6) การสาธารณูปโภคและก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา16(4))** 
(7) การสาธารณูปการ (มาตรา16(5)) ** 
(8) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

   5.1.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผุ้สูงอายุ  และผู้พิการ (มาตรา67(6))* 
(2) การรักษาความสะอากของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา67(2))* 
(3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา67(3))* 



(4) ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณ
(มาตรา68(4))* 

(5) การจัดการศึกษา (มาตรา16(9)) ** 
(6) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา และผุ้ด้อย

โอกาส (มาตรา16(10)) ** 
(7) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อยหย่อนใจ (มาตรา16(18)) ** 
(8) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา16(14)) ** 
(9) ดารกําจัดขยะมูลฝอย   สิ่งปฏิกูลแลละน้ําเสีย (มาตรา16(18)) ** 
(10)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล (มาตรา16(19)) ** 
(11) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5.1.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา67(4))* 
(2) การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินและอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  (มาตรา68(8))* 
(3) การผังเมือง  (มาตรา68(13))*  และ(มาตรา16(25)) ** 
(4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา16(12)) ** 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา16(17)) ** 
(6) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปสถาน (มาตรา16(21)) ** 
(7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา16(22)) ** 
(8) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา16(22)) ** 
(9) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ  และ

สาธารณสถานอ่ืนๆ (มาตรา16(26))* 
(10) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (มาตรา16(26)) ** 
(11) การรักษาความสงบเรียบร้อย   การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา16(30))** 
(12) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 

    5.1.4  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน   พาณิชยการและท่องเท่ียว   มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา68(6))* 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา68(5))* 
(3) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา68(7))* 
(4) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล (มาตรา68(9))* 
(5) ให้มีตลาด   ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา68(1))* 
(6) การท่องเท่ียว (มาตรา68(12))* 
(7) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้ามและท่ีจอดรถ (มาตรา16(3))** 
(8) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ (มาตรา68(11))* 
(9) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา16(26))** 
(10) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5.1.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ  ดังนี้ 
(1) คุ้มครอง  ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา67(7))* 



(2) การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (มาตรา67(8))* 

(3) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 5.1.6 ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง  
ดังนี้ 

  (1)  บํารุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(มาตรา67(8))* 

(2) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (มาตรา67(5))* 
(3) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา

16(15))* 
(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน (มาตรา16(16))** 
(5) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 5.1.7 ด้านการบริหารจัดการ   และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน   มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหน้าท่ี   ตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจําเป็นและสมควร  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  (มาตรา67(9))* 
(2) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด(มาตรา

16(31))** 
(3) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเหตุ 
 *  หมายถึง  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2542 
 **  หมายถึง  พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอการกระจายอํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 
 
6.   ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง จะดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  มีภารกิจหลัก  และภารกิจรองท่ีต้องดําเนินการ  ดังนี้ 
  ภารกิจหลัก 

1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. การพัฒนารายได้ 
7. การส่งเสริมการเกษตร 
ภารกิจรอง 
1. การสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพรีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  
3. การสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและการออกกําลังกาย  สถานท่ีพักผ่อน 



4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (แก้ไขปัญหายาเสพติด) 
5. การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียว 
6. การพัฒนาความรู้แก่ประชาชน  สมาชิก อบต.   
7. การพัฒนาสาธารณูปโภค 
8. การพัฒนาแหล่งน้ําอุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
9. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
การวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต 

 
4.1 การรับแจ้งข้อมูลการทุจริต 

การร้องเรียนข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางกระทําผิดฐานทุจริตต่อ
ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ในปีงบประมาณ 2557 – 2558 ไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนกล่าวหาแต่อย่างใด 
 
4.2 การดําเนินการทางวินัย 

1) การชี้มูลความผิดวินัยจากหน่วยงานภายนอก ในปีงบประมาณ 2557 – 2558 องค์การ
บริหารส่วนตําบลโค้งยางได้รับเรื่องการชี้มูลข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อตําแหน่ง
หน้าท่ีราชการจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรอื ป.ป.ช.        
จํานวน – ราย 

2) ข้อมูลการกระทําผิดวินัยของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
 

ปี พ.ศ. 
การกระทําผิดวินัยข้าราชการ 

รวม (ราย) กรณีความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง (ราย) 

กรณีความผิดวินัย
อย่างร้อยแรง (ราย) 

2554 - - - 
2555 - - - 
2556 - - - 
2557 - - - 
2558 - - - 
รวมรวมรวมรวม    ----    ----    ----    
 

4.3 การประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA 
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของหน่ วยงานภาครัฐ

(Integrity0&0Transparency Assessment0:0ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นการประเมินปี
แรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขณะจัดทําแผนอยู่ระหว่างเตรียมการประเมินประจําปีงบประมาณ 2558 

 
4.4 การดําเนินการท่ีผ่านมา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ได้จัดกิจกรรมด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

1) การอบรมให้ความรู้ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการและ
บริหารองค์กร ภายใต้โครงการ “โครงการฝึกอบรมและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ลูกจ้างประจํา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นําชุมชน” ในระหว่างวันท่ี 19 - 22 พฤษภาคม 2558    
มีผู้เข้ารับการอบรมจํานวนท้ังสิ้น 45 คน โดยมีหัวข้อดังนี้ 

 -  ด้านการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร 
 -  การออกกฎหมายและข้อบัญญัติต่างๆ 



 -  ด้านการบริหารจัดการระบบงบประมาณ 
 -  การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 
 -  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
 -  หน่วยงานภาครัฐท่ีดีมีผลสัมฤทธิ์ 
 -  เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 -  เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักการเมือง 

ดําเนินการโดย สํานักงานปลัด อบต. 
2)  โครงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และประชาชนท่ัวไป ประจําปี 2558 เม่ือ
วันท่ี 1 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเข้าวัด ฟังพระธรรม
เทศนา ส่งเสริมการนําหลักธรรม คําสอนทางศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัด ส่งเสริมทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา และสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ดําเนินการโดย ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมธรรมะร่วมใจท้องถ่ินตําบลโค้งยาง ประจําปี 2558 เม่ือวันท่ี 20 
สิงหาคม 2558  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง และประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเข้าวัด ฟังพระธรรมเทศนา เพ่ือให้ประชาชนได้นําหลักธรรม
คําสอนทางศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ดําเนินการโดย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง (พ.ศ. 2559 – 2561) 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ได้กําหนดยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง        
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตและนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
1.1 วัตถุประสงค์หลัก 

เพ่ือปรับฐานความคิดของบุคลากรให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง มีจิตสํานึกท่ีดีในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ มีความซ่ือสัตย์สุจริตรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริต 

2) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 

3) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีจะ
เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 แนวทาง/มาตรการ 

1) ปลุกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และสร้างวินัยให้แก่บุคลากรของ อบต.โค้งยาง 
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆ 

- การพัฒนาและส่งเสริมจิตสํานึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
2) ส่งเสริมให้บุคลากรนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและ     

การปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ปฏิบัติงาน 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- สร้างหลักสูตรและจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



ยุทธศาสตร์ที่  2 : บูรณาการการทํางานของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2.1 วัตถุประสงค์หลัก 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้าง
กระบวนการทํางานในการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

บูรณาการทํางานและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุก
หน่วยงานในสังกัด 
2.3 แนวทาง/มาตรการ 

1) บูรณาการส่วนราชการทุกส่วนใน อบต.โค้งยาง และประสานความร่วมมือกับองค์กรทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลข่าวสารการปฏิ บั ติงาน ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงาน 

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการทุจริต หรือประพฤติ     
มิชอบ 

- แต่งต้ังประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานโครงการจัดซ้ือจัดจ้างต่างๆ 
ของ อบต. 

3) ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง กับภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- มีการจัดต้ังเครือข่ายเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
4)  พัฒนาระบบการทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
-  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและ

ตรวนประเมินประสิทธิภาพประจําปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3.1 วัตถุประสงค์หลัก 

เพ่ือพัฒนาระบบกลไกและมาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะ และภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริตเกิดความไว้วางใจและเชื่อม่ันในความปลอดภัย 
3.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจของหน่วยงาน และภาคประชาชนมีส่วนในการติดตาม
ตรวจสอบ การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจของหน่วยงาน และภาคประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.3 แนวทาง/มาตรการ 
1) ส่งเสริมระบบการแจ้งเรื่องและช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต 
- พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ง่าย หลากหลาย และปลอดภัย 
- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติ     

มิชอบ 



 
2) พัฒนาให้ส่วนราชการมีการวางระบบควบคุมภายในและมีการปฏิบัติตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
3.1 วัตถุประสงค์หลัก 

เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
แก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือ
ประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
3.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
3.3 แนวทาง/มาตรการ 

1) เสริมสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 6 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

 
ประกอบด้วย 

6.1 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
6.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2559 
6.3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2560 
6.4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 
2559 2560 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
: เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม จิตสํานึกใน
การต่อต้านการทุจริต
และนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1.1 บุคลากรมีจิตสํานึก
และค่านิยม ที่ดี ในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 
มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ และ
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม 
กิจกรรมการปลูกจิตสํานึกที่ดี 
ในการรักษาประโยชน์ 
สาธารณะ มีคุณธรรม ความ 
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และ 
ต่อต้านการทุจริต 

80 95 100 1.1.1 ป ลุ ก จิ ต สํ า นึ ก  ค่ า นิ ย ม 
คุณธรรม จริยธรรม และสร้าง
วิ นั ย ใ ห้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ข อ ง          
อบต.โค้งยาง เกี่ยวกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 
เพื่อสร้างความตระหนักในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในรูปแบบต่างๆ 
- การพัฒนาและส่งเสริมจิตสํานึก 
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

1.2 บุคลากรสามารถ
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิตและการ 
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรรับรู้
และเข้าใจการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในการ 
ดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน 

80 95 100 1.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรนํา 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
และการปฏิบตัิงาน 

- ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรม 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงในการ 
ปฏิบัติงาน 

1.3 บุคลากรมีวนิัย 
เคารพกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ที่จะเป็นกลไก
ในการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนา ตลอดจนเป็น
รากฐานในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากรได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องในการด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

80 95 100 1.3.1 การส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

- สร้างหลักสูตรและจัดฝึกอบรม 
ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 



6.1   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 
2559 2560 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: บูรณาการการ
ทํางานของ
หน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

2.1  ประสานความร่วมมือ
ระห ว่างส่ วน ราชการ ใน 
อบต.โค้งยาง ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 
2.2  ส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 
 
2.3  ส่ ง เส ริมและ พัฒ นา
เครือข่ายภาคประชาชนใน
การติดตาม ตรวจสอบและ
ถ่วงดุล ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
2.4  ส่งเสริมและพัฒนาให้
หน่วยงานได้รับการตรวจ
มาตรฐานการปฏิ บัติ งาน 
แ ล ะ ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ
ราชการ 

2. 1. จัดประชุมส่วนราชการ
เพื่อกําหนดแนวทางการ
ประสานงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 
2.2 ร้อยละของโครงการที่มีการ
แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการในการ
ดําเนินงานโครงการจัดซื้อจัด
จ้างต่างๆ ของ อบต. 
 
2.3 จัดทําเครือข่ายด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต 
 
 
 
2.4  ห น่ วย งาน ผ่ าน เก ณ ฑ์     
ก า ร ต ร ว จ ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงานและตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ  ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า         
ร้อยละ 75 
 

5 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

75 
 

5 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

75 

5 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

75 

2.1 บูรณาการส่วนราชการทุก
ส่วนใน อบต.โค้งยาง และ
ประสานความร่วมมือกับองค์กร
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค
ป ร ะ ช า ช น  ใน ก า ร ติ ด ต า ม
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ทุ จ ริ ต  ห รื อ     
ประพฤติมิชอบ 
 
 
2.3 ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือ
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล
โค้ งย า ง กั บ ภ าค เอ ก ช น ห รื อ
หน่วยงานตรวจสอบภายนอกใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2.4 พัฒนาระบบการทํางานให้
เ ป็ น ไป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 

-  ประสานความร่วมมือทางด้าน
ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระหว่างหน่วยงาน 
 
2.2 แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดําเนินงาน
โครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของ  
อบต. 
 
 
2.3 มีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส 
 
 
 
 
2.4  องค์การบริหารส่วนตําบล
โค้งยาง เข้ารับการตรวจประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานและตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ประจําปี 
 
 



6.1   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 
2559 2560 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: พัฒนาระบบบริหาร
และเครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3.1 พัฒนาระบบกลไก
และมาตรการที่สนับสนุน
ให้สาธารณะ และภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วน
ร่วมต่อต้านการทุจรติ 
เกิดความไว้วางใจและ
เชื่อมมั่นในความ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
3.2 ส่ วนราชการมีการ
พัฒนาระบบกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่ ว งดุ ล ก าร ใช้ อํ าน าจ
อย่างเหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ 

1. กําหนดแนวทางปฏิบัติใน 
การรับการเรื่องร้องเรียน และ
การรายงานผล 
2. จัดให้มีช่องทางการแจ้ง 
ข้อมูลเบาะแสการทุจริตฯ     
ในภาพรวม 5 ช่องทาง 
3. การประชาสมัพันธ์ 
ช่องทางฯ ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
3.2 ทุกส่วนราชการของ อบต.
โค้งยาง มีการวางระบบ
ควบคุมภายในและมีการ
ติดตามการปฏิบัติ ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

3.1 ส่งเสริมระบบการแจ้งเรื่อง 
และช่องทางการแจ้งข้อมูล
เบาะแสการทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  พัฒนาให้ส่วนราชการมีการ
วางระบบควบคุมภายในและมี
การปฏิบัตติามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2544 

- พัฒนาช่องทางในการแจ้ง 
เบาะแสให้ง่าย หลากหลาย และ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่วนราชการมีการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 
 
 

 

 



6.1   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 
2559 2560 2561 

 3.3 การเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

ระดับความสําเร็จในการ 
ประชาสัมพันธ์การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 3 เรื่อง
ต่อปี 
2. การประกาศให้หน่วยงาน 
ในสังกัดเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. หน่วยงานมีการประกาศ
แผน และสรุปผล การจัดซื้อ
จัดจ้าง 
4. หน่วยงานมีการประกาศ
แผน และสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

4 4 4 3.3 ประชาสัมพันธ์การ 
ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตของหน่วยงาน 

- ส่งเสริมและสนับสนนุการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 

 

 

 

 



6.1   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 
2559 2560 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
: เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรทุกภาค
ส่วน 

3.1 พัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ในการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรมเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงิน งบประมาณใน
ระบบราชการ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

80 95 100 เสรมิสร้างบุคลากรมืออาชีพด้าน
การป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริต 

- พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้



6.2   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประจําปีงบประมาณ 2559 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จิตสํานึกในการ
ต่อต้านการทุจริต
และนาํหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การปฏิบัต ิ

1.1 ปลุกจิตสาํนึก 
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และสร้าง
วินัยให้แก่บุคลากร
ของ อบต.โค้งยาง 
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ 
สร้างความตระหนักในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
- จัดทําประกาศเจตนารมณ์ อบต.โค้งยาง 
ต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่ 
-  จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
ของ อบต.โค้งยาง 
1) การพัฒนาความรู้ ปลูกจิตสาํนึกที่ดี 
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และต่อต้านการ 
ทุจริต 
2) การพัฒนาและส่งเสริมจิตสาํนึกด้าน 
คุณธรรม และจริยธรรม 

 
 
 
- 
 
- 
 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม 
กิจกรรมการปลูกจิตสํานึกที่ดีใน 
การรักษาประโยชนส์าธารณะ มี 
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริต 

80 สํานักงานปลัด 

 1.2 ส่งเสริมให้
บุคลากร 
นําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช ้
ในการดําเนินชีวิต
และการปฏิบตัิงาน 

1.2.1 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
1) การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
3) การเพิ่มเนื้อหาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

10,000 ร้อยละของบุคลากรรับรู้และ 
เข้าใจการนําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ 
ดําเนินชีวิตและการปฏิบตัิงาน 

80 สํานักงานปลัด 
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

 



6.2   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

  1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในการปฏิบัติงาน 
1) กิจกรรมการนําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

    

 1.3 การส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

1.3.1 ส่งเสริมการให้ความรู้เฉพาะทาง 
สร้างความเป็นมืออาชีพด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
1) การพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ 
ผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุ การตรวจสอบ 
ภายใน วินัย และนิติการ ฯลฯ 
1.3.2 สร้างหลักสูตรและจัดฝึกอบรม 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
- โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนกังาน 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
-  ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรได้รับ
การประชุม ฝึกอบรม สัมมนาของ
หน่วยงานอื่น ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 

150,000 

ร้อยละของบุคลากรด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

80 สํานักงานปลัด 
อบต. 



6.2   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. บูรณาการการ
ทํางานของ
หน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
 

2.1 บูรณาการส่วน
ราชการทุกส่วนใน 
อบต.โค้งยาง และ
ประสานความร่วมมือ
กับองค์กรทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
2.2  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมภาค
ประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการ
ทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบ 
 
2.3  ส่งเสริมบทบาท
ความร่วมมือระหว่าง 
อบต.โค้งยางกับ
ภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกในการ
ป้องกันปราบปรามฯ 

2.1.1 ประสานความร่วมมือทางด้าน 
ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด 
- แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของ อบต.โค้งยาง 
1) ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการ 
ประสานงานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตประจําปี 
 
2.2.1  แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดําเนินงานโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของ อบต. 
2.2.2  ประชาสมัพันธ์เชิญชวนประชาชน    
เข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 
2.2.3  โครงการ อบต.พบประชาชน 
 
2.3.1 จัดทําเครือข่ายการทํางานดา้นการ 
ป้องกันและปราบการทุจรติ 
 
2.3.2  จัดให้มีการสํารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของประชาชน 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

18,000 
 

ระดับความสําเร็จในการบูรณา 
การทํางานและสร้างความ 
เข้มแข็งของเครือข่าย 
1. จัดประชุมเพื่อกําหนดแนว 
ทางการประสานงานด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
ร้อยละของโครงการที่มีการแต่งตั้ง
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การดําเนินงานโครงการจัดซื้อจ้างจ้าง 
จํานวนครั้งที่มีประชาชนเข้าร่วมรบัฟัง
การประชุมสภาต่อปี 
ร้อยละของประชากรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
 จัดทําเครือข่ายการทํางานด้าน 
การป้องกันและปราบการทุจริต 
 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของ อบต.โค้งยาง 
 
 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
4 

 
70 
 
1 
 
 

85 
 

 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

“ 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

 
สํานักงานปลัด 

อบต. 
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ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. บูรณาการการ
ทํางานของ
หน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
 

2.4  พัฒนาระบบการ
ทํางานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.4.1  รับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก 
1)  ตรวจมาตรฐานการปฎบิัติราชการ 
2.  ตรวจประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

- ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในทุกด้าน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

75 ทุกส่วน
ราชการ 

3.  พัฒนาระบบ
บริหารและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1  ส่งเสริมระบบ
การแจ้งเรื่องและ
ช่องทางการแจ้งข้อมูล
เบาะแสการทุจรติ 

3.1.1 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแส 
ให้ง่าย หลากหลาย และปลอดภัย 
1) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่อง 
ร้องเรียน และการรายงานผล 
    -  จัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โค้งยาง
ให้มีระบบและช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2) จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแส 
การทุจริตฯ ในภาพรวม 5 ช่องทาง 
3) การประชาสัมพันธ์ช่องทางฯ                 
ในภาพรวม 

- ระดับความสําเร็จในการ 
เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วม 
1. กําหนดแนวทางปฏิบัติในการ 
รับการเรื่องร้องเรียน และ 
การรายงานผล 
2. จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล 
เบาะแสการทจุริตฯ ในภาพรวม 
5 ช่องทาง 
3. การประชาสัมพันธ์ช่องทางฯ 
ในภาพรวม 

5 ทุกส่วน
ราชการ 

 

 

 

 



6.2   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

3.  พัฒนาระบบ
บริหารและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

3.2  พัฒนาให้ส่วน
ราชการมีการวาง
ระบบควบคุมภายใน
และมีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2544 

1.1  จัดวางระบบการควบคุมภายใน ประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
และตดิตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 

- ทุกส่วนราชการของ อบต.โค้งยาง มีการ
วางระบบควบคุมภายในและมีการ
ติดตามการปฏิบัติ ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. 2544 

5 ทุกส่วน
ราชการ 

 3.3 ประชาสัมพันธ์
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตของ
หน่วยงาน 

3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ 
ป้องกันและปราบการทุจริต 
2) การประกาศให้หน่วยงานในสังกัด 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
3)  หน่วยงานมีการประกาศแผน และสรุปผล 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
4)  หน่วยงานมีการประกาศแผน และสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

- ระดับความสําเร็จในการ 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  
2. การประกาศให้หน่วยงานใน 
สังกัดเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้า ง5 เรื่องต่อปี 
4. หน่วยงานมีการประกาศแผน และ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. หน่วยงานมีการประกาศแผน และ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

4 กองคลัง 

 



6.2   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

4.  เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรทุก
ภาคส่วน 

เสรมิสร้างบุคลากรมือ
อาชีพด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

-  พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้
1.  มีการกําหนดให้ทุกส่วนราชการกําหนด
คุณลักษณะงาน 
2.  จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละส่วน
ราชการ 
3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ใน  
อบต.โค้งยาง 
3.  ส่งเสริมอบรมระเบียบ / กฎหมาย ต่างๆ 
ของ ราชการแก่บุคลากรของหน่วยงาน 

- ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ไดร้บัการ
ฝึกอบรมเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ   
ในระบบราชการ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

80 ทุกส่วน
ราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประจําปีงบประมาณ 2560 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จิตสํานึกในการ
ต่อต้านการทุจริต
และนาํหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การปฏิบัต ิ

1.1 ปลุกจิตสาํนึก 
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และสร้าง
วินัยให้แก่บุคลากร
ของ อบต.โค้งยาง 
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ 
สร้างความตระหนักในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
- จัดทําประกาศเจตนารมณ์ อบต.โค้งยาง 
ต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่ 
-  จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
ของ อบต.โค้งยาง 
1) การพัฒนาความรู้ ปลูกจิตสาํนึกที่ด ี
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และต่อต้านการ 
ทุจริต 
2) การพัฒนาและส่งเสริมจิตสาํนึกด้าน 
คุณธรรม และจริยธรรม 

 
 
 
- 
 
- 
 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม 
กิจกรรมการปลูกจิตสํานึกที่ดีใน 
การรักษาประโยชนส์าธารณะ มี 
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริต 

95 สํานักงานปลัด 

 1.2 ส่งเสริมให้
บุคลากร 
นําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช ้
ในการดําเนินชีวิต
และการปฏิบตัิงาน 

1.2.1 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
1) การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
3) การเพิ่มเนื้อหาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

10,000 ร้อยละของบุคลากรรับรู้และ 
เข้าใจการนําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ 
ดําเนินชีวิตและการปฏิบตัิงาน 

95 สํานักงานปลัด 
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

 



6.3   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

  1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในการปฏิบัติงาน 
1) กิจกรรมการนําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

    

 1.3 การส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

1.3.1 ส่งเสริมการให้ความรู้เฉพาะทาง 
สร้างความเป็นมืออาชีพด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
1) การพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ 
ผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุ การตรวจสอบ 
ภายใน วินัย และนิติการ ฯลฯ 
1.3.2 สร้างหลักสูตรและจัดฝึกอบรม 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
- โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนกังาน 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
-  ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรได้รับ
การประชุม ฝึกอบรม สัมมนาของ
หน่วยงานอื่น ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 

150,000 

ร้อยละของบุคลากรด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

95 สํานักงานปลัด 
อบต. 



6.3   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. บูรณาการการ
ทํางานของ
หน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
 

2.1 บูรณาการส่วน
ราชการทุกส่วนใน 
อบต.โค้งยาง และ
ประสานความร่วมมือ
กับองค์กรทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
2.2  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมภาค
ประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการ
ทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบ 
 
2.3  ส่งเสริมบทบาท
ความร่วมมือระหว่าง 
อบต.โค้งยางกับ
ภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกในการ
ป้องกันปราบปรามฯ 

2.1.1 ประสานความร่วมมือทางด้าน 
ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด 
- แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของ อบต.โค้งยาง 
1) ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการ 
ประสานงานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตประจําปี 
 
2.2.1  แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดําเนินงานโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของ อบต. 
2.2.2  ประชาสมัพันธ์เชิญชวนประชาชน    
เข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 
2.2.3  โครงการ อบต.พบประชาชน 
 
2.3.1 จัดทําเครือข่ายการทํางานดา้นการ 
ป้องกันและปราบการทุจรติ 
 
2.3.2  จัดให้มีการสํารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของประชาชน 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

18,000 
 

ระดับความสําเร็จในการบูรณา 
การทํางานและสร้างความ 
เข้มแข็งของเครือข่าย 
1. จัดประชุมเพื่อกําหนดแนว 
ทางการประสานงานด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
ร้อยละของโครงการที่มีการแต่งตั้ง
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การดําเนินงานโครงการจัดซื้อจ้างจ้าง 
จํานวนครั้งที่มีประชาชนเข้าร่วมรบัฟัง
การประชุมสภาต่อปี 
ร้อยละของประชากรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
 จัดทําเครือข่ายการทํางานด้าน 
การป้องกันและปราบการทุจริต 
 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของ อบต.โค้งยาง 
 
 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
4 

 
70 
 
1 
 
 

90 
 

 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

“ 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

 
สํานักงานปลัด 

อบต. 
 



6.3   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. บูรณาการการ
ทํางานของ
หน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
 

2.4  พัฒนาระบบการ
ทํางานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.4.1  รับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก 
1)  ตรวจมาตรฐานการปฎบิัติราชการ 
2.  ตรวจประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

- ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในทุกด้าน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

75 ทุกส่วน
ราชการ 

3.  พัฒนาระบบ
บริหารและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1  ส่งเสริมระบบ
การแจ้งเรื่องและ
ช่องทางการแจ้งข้อมูล
เบาะแสการทุจรติ 

3.1.1 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแส 
ให้ง่าย หลากหลาย และปลอดภัย 
1) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่อง 
ร้องเรียน และการรายงานผล 
    -  จัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โค้งยาง
ให้มีระบบและช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2) จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแส 
การทุจริตฯ ในภาพรวม 5 ช่องทาง 
3) การประชาสัมพันธ์ช่องทางฯ                 
ในภาพรวม 

- ระดับความสําเร็จในการ 
เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วม 
1. กําหนดแนวทางปฏิบัติในการ 
รับการเรื่องร้องเรียน และ 
การรายงานผล 
2. จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล 
เบาะแสการทจุริตฯ ในภาพรวม 
5 ช่องทาง 
3. การประชาสัมพันธ์ช่องทางฯ 
ในภาพรวม 

5 ทุกส่วน
ราชการ 

 

 

 

 



6.3   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

3.  พัฒนาระบบ
บริหารและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

3.2  พัฒนาให้ส่วน
ราชการมีการวาง
ระบบควบคุมภายใน
และมีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2544 

1.1  จัดวางระบบการควบคุมภายใน ประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
และตดิตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 

- ทุกส่วนราชการของ อบต.โค้งยาง มีการ
วางระบบควบคุมภายในและมีการ
ติดตามการปฏิบัติ ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. 2544 

5 ทุกส่วน
ราชการ 

 3.3 ประชาสัมพันธ์
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตของ
หน่วยงาน 

3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ 
ป้องกันและปราบการทุจริต 
2) การประกาศให้หน่วยงานในสังกัด 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
3)  หน่วยงานมีการประกาศแผน และสรุปผล 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
4)  หน่วยงานมีการประกาศแผน และสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

- ระดับความสําเร็จในการ 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  
2. การประกาศให้หน่วยงานใน 
สังกัดเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้า ง5 เรื่องต่อปี 
4. หน่วยงานมีการประกาศแผน และ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. หน่วยงานมีการประกาศแผน และ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

4 กองคลัง 

 



6.3   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

4.  เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรทุก
ภาคส่วน 

เสรมิสร้างบุคลากรมือ
อาชีพด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

-  พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้
1.  มีการกําหนดให้ทุกส่วนราชการกําหนด
คุณลักษณะงาน 
2.  จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละส่วน
ราชการ 
3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ใน  
อบต.โค้งยาง 
3.  ส่งเสริมอบรมระเบียบ / กฎหมาย ต่างๆ 
ของ ราชการแก่บุคลากรของหน่วยงาน 

- ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ไดร้บัการ
ฝึกอบรมเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ   
ในระบบราชการ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

95 ทุกส่วน
ราชการ 

 

 

 

 

 



6.4   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประจําปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จิตสํานึกในการ
ต่อต้านการทุจริต
และนาํหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การปฏิบัต ิ

1.1 ปลุกจิตสาํนึก 
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และสร้าง
วินัยให้แก่บุคลากร
ของ อบต.โค้งยาง 
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ 
สร้างความตระหนักในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
- จัดทําประกาศเจตนารมณ์ อบต.โค้งยาง 
ต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่ 
-  จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
ของ อบต.โค้งยาง 
1) การพัฒนาความรู้ ปลูกจิตสาํนึกที่ด ี
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และต่อต้านการ 
ทุจริต 
2) การพัฒนาและส่งเสริมจิตสาํนึกด้าน 
คุณธรรม และจริยธรรม 

 
 
 
- 
 
- 
 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม 
กิจกรรมการปลูกจิตสํานึกที่ดีใน 
การรักษาประโยชนส์าธารณะ มี 
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริต 

100 สํานักงานปลัด 

 1.2 ส่งเสริมให้
บุคลากร 
นําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช ้
ในการดําเนินชีวิต
และการปฏิบตัิงาน 

1.2.1 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
1) การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
3) การเพิ่มเนื้อหาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

10,000 ร้อยละของบุคลากรรับรู้และ 
เข้าใจการนําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ 
ดําเนินชีวิตและการปฏิบตัิงาน 

100 สํานักงานปลัด 
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

 



6.4   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

  1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในการปฏิบัติงาน 
1) กิจกรรมการนําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

    

 1.3 การส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

1.3.1 ส่งเสริมการให้ความรู้เฉพาะทาง 
สร้างความเป็นมืออาชีพด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
1) การพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ 
ผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุ การตรวจสอบ 
ภายใน วินัย และนิติการ ฯลฯ 
1.3.2 สร้างหลักสูตรและจัดฝึกอบรม 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
- โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนกังาน 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
-  ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรได้รับ
การประชุม ฝึกอบรม สัมมนาของ
หน่วยงานอื่น ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 

150,000 

ร้อยละของบุคลากรด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

100 สํานักงานปลัด 
อบต. 



6.4   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. บูรณาการการ
ทํางานของ
หน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
 

2.1 บูรณาการส่วน
ราชการทุกส่วนใน 
อบต.โค้งยาง และ
ประสานความร่วมมือ
กับองค์กรทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
2.2  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมภาค
ประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการ
ทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบ 
 
2.3  ส่งเสริมบทบาท
ความร่วมมือระหว่าง 
อบต.โค้งยางกับ
ภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกในการ
ป้องกันปราบปรามฯ 

2.1.1 ประสานความร่วมมือทางด้าน 
ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด 
- แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของ อบต.โค้งยาง 
1) ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการ 
ประสานงานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตประจําปี 
 
2.2.1  แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดําเนินงานโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของ อบต. 
2.2.2  ประชาสมัพันธ์เชิญชวนประชาชน    
เข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 
2.2.3  โครงการ อบต.พบประชาชน 
 
2.3.1 จัดทําเครือข่ายการทํางานดา้นการ 
ป้องกันและปราบการทุจรติ 
 
2.3.2  จัดให้มีการสํารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของประชาชน 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

18,000 
 

ระดับความสําเร็จในการบูรณา 
การทํางานและสร้างความ 
เข้มแข็งของเครือข่าย 
1. จัดประชุมเพื่อกําหนดแนว 
ทางการประสานงานด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
ร้อยละของโครงการที่มีการแต่งตั้ง
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การดําเนินงานโครงการจัดซื้อจ้างจ้าง 
จํานวนครั้งที่มีประชาชนเข้าร่วมรบัฟัง
การประชุมสภาต่อปี 
ร้อยละของประชากรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
 จัดทําเครือข่ายการทํางานด้าน 
การป้องกันและปราบการทุจริต 
 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของ อบต.โค้งยาง 
 
 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
4 

 
70 
 
1 
 
 

95 
 

 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

“ 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

 
สํานักงานปลัด 

อบต. 
 



6.4   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. บูรณาการการ
ทํางานของ
หน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
 

2.4  พัฒนาระบบการ
ทํางานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.4.1  รับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก 
1)  ตรวจมาตรฐานการปฎบิัติราชการ 
2.  ตรวจประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

- ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในทุกด้าน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

75 ทุกส่วน
ราชการ 

3.  พัฒนาระบบ
บริหารและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1  ส่งเสริมระบบ
การแจ้งเรื่องและ
ช่องทางการแจ้งข้อมูล
เบาะแสการทุจรติ 

3.1.1 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแส 
ให้ง่าย หลากหลาย และปลอดภัย 
1) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่อง 
ร้องเรียน และการรายงานผล 
    -  จัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โค้งยาง
ให้มีระบบและช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2) จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแส 
การทุจริตฯ ในภาพรวม 5 ช่องทาง 
3) การประชาสัมพันธ์ช่องทางฯ                 
ในภาพรวม 

- ระดับความสําเร็จในการ 
เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วม 
1. กําหนดแนวทางปฏิบัติในการ 
รับการเรื่องร้องเรียน และ 
การรายงานผล 
2. จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล 
เบาะแสการทจุริตฯ ในภาพรวม 
5 ช่องทาง 
3. การประชาสัมพันธ์ช่องทางฯ 
ในภาพรวม 

5 ทุกส่วน
ราชการ 

 

 

 

 



6.4   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

3.  พัฒนาระบบ
บริหารและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

3.2  พัฒนาให้ส่วน
ราชการมีการวาง
ระบบควบคุมภายใน
และมีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2544 

1.1  จัดวางระบบการควบคุมภายใน ประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
และตดิตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 

- ทุกส่วนราชการของ อบต.โค้งยาง มีการ
วางระบบควบคุมภายในและมีการ
ติดตามการปฏิบัติ ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. 2544 

5 ทุกส่วน
ราชการ 

 3.3 ประชาสัมพันธ์
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตของ
หน่วยงาน 

3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ 
ป้องกันและปราบการทุจริต 
2) การประกาศให้หน่วยงานในสังกัด 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
3)  หน่วยงานมีการประกาศแผน และสรุปผล 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
4)  หน่วยงานมีการประกาศแผน และสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

- ระดับความสําเร็จในการ 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  
2. การประกาศให้หน่วยงานใน 
สังกัดเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้า ง5 เรื่องต่อปี 
4. หน่วยงานมีการประกาศแผน และ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. หน่วยงานมีการประกาศแผน และ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

4 กองคลัง 

 



6.4   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

4.  เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรทุก
ภาคส่วน 

เสรมิสร้างบุคลากรมือ
อาชีพด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

-  พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้
1.  มีการกําหนดให้ทุกส่วนราชการกําหนด
คุณลักษณะงาน 
2.  จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละส่วน
ราชการ 
3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ใน  
อบต.โค้งยาง 
3.  ส่งเสริมอบรมระเบียบ / กฎหมาย ต่างๆ 
ของ ราชการแก่บุคลากรของหน่วยงาน 

- ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ไดร้บัการ
ฝึกอบรมเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ   
ในระบบราชการ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

100 ทุกส่วน
ราชการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


