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บทนํา 
 
หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากน้ีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กําหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมท้ังราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกํากับดูแลโดยองค์กรที่มี อํานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่าน้ี ได้มี
ส่วนทําให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหน่ึงไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางที่ เ อ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทําในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจํานวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

 ดังน้ันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ
ทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสําคัญที่จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ตําแหน่ง จะต้องมีจิตสํานึกค่านิยม ทัศนคติที่ช่ืนชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเช่ือมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหน่ึงที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทําให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารสว่นตําบลวังคีรีปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก      

ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจรติประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ เสรมิสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสว่นตําบลวังคีรี 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน รว่มคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

 
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี ตลอดจนประชาชน มี
จิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มชิอบทุกฝ่าย 

2. องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรีมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มใิห้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเย่ียงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรีสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการ
ใช้อํานาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรีพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
 
ประโยชน์ของการจัดทําแผน 

1.  คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี พนักงานส่วนตําบลและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส 

2.  ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังคีรี 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ 
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรีได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ 

ป้องกันการทุจริต 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 

อําเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)  เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 การเกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นเสมือนภาพสะท้อนของการกระจายอํานาจการปกครองของรัฐบาล และสอดคล้องกับกระแสเรียกร้องในการ
ที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเลือกรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับตน มีงบประมาณและบุคลากรที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง กําหนดแนวทาง ทิศทางการการพัฒนาตําบล และแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนให้เกิดผลสําเร็จ 

การวางแผนเป็นกระบวนการอันสําคัญย่ิงในการบริหาร เพราะแผนจะเป็นสิ่งที่ช้ีให้เห็นเป้าหมายของ
องค์การ แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นกรอบในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ันการจัดทําแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2564)  จึงมคีวามสําคัญและเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการป้องกันการทุจริต  และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชน คนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
1. ด้านกายภาพ 
          1.1 ทีต่ั้งของหมู่บา้นหรือตาํบล 

ตําบลวังคีรีแยกออกจากตําบลบางกุ้ง  เมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง 
ต้ังอยู่เลขที่ 121/2 หมู่ที่ 2  ตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประกอบด้วย  6  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านเขาพรุเสม็ด  บ้านวังลําใต้  บ้านเขานายพัน  บ้านวังลําเหนือ  บ้านต้น
โพธ์ิ และบ้านควนนกหว้า 
1. ดา้นกายภาพ 

1.1 ทีต่ั้งของหมู่บา้นหรือชุมชนหรือตาํบล 
ทีต่ั้งของหมู่บา้นในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวังคีรี  ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน 

     หมู่ที่  1  บ้านเขาพรุเสม็ด 

      หมู่ที่  2  บ้านวังลําใต้ 

       หมู่ที่  3  บ้านเขานายพัน 

         หมู่ที่  4  บ้านวังลําเหนือ 

  หมู่ที่  6  บ้านควนนกหว้า  

              -  โทรศัพท์  075 – 578016 075 - 820763                                                                   
-  โทรสาร   075 – 578016 
 
 



1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  พ้ืนที่ทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ราบสูงลาดเอียงทางทิศเหนือของตําบลอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 4 ทิศ
เหนือจะมีภูเขาและป่าไม้ ทิศใต้เป็นที่ราบลุ่ม และมีภูเขาหินปูนเล็ก ๆ สี่ลูก คือ เขานายพัน เขาพรุเสม็ด เขาแก้ว 
และเขานุ้ย ต้ังอยู่กลางพ้ืนที่ราบลุ่มในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 และ 6  พ้ืนที่ราบเรียบมีจํานวนน้อยที่ใช้
เพาะปลูกข้าว 

 1.3  ลกัษณะภูมิอากาศ 
1.) ฤดูกาล ตําบลวังคีรีต้ังอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มีอากาศร้อน  โดยมอุีณหภูมิ 

เฉลี่ยสูงตลอดปี  มีฝนตกชุกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสมุที่พัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมประเทศไทย ทําให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง  ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝน
ตกชุก  เพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย  ตําบลวังคีรีอยู่ทางฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมน้ีน้อย  จึงมีฝนตก
เพียงเล็กน้อย  ส่วนมรสมุอีกชนิดหน่ึง  คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย  ส่งผลให้
ตําบล วังคีรีซึ่งต้ังอยู่ในด้านรับลมมีฝนตกชุก  ตําบลวังคีรีมี  2  ฤดูกาล  คือ  ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  โดยฤดูฝนช่วงแรกจะมีฝนตกสม่ําเสมอและฤดูฝนช่วงหลังจะมีปรมิาณฝนตกค่อนข้าง
น้อยฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมจากแถบเส้น
ศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 

2) ลักษณะอากาศท่ัวไป  ตําบลวังคีรี อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมทีพั่ดประจําเป็นฤดูกาล  
2 ชนิด คือ   

    2.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
                         2.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ช่วงกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

3) อุณหภูมิของอากาศ ปี 2558 อุณหภูมเิฉลี่ยตลอดปี 27.67  องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดเฉล่ียตลอดปี  33.42  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ียตลอดปี 23.68 องศาเซลเซียส
ความช้ืนสัมพันธ์  ปี  2558 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ  79.40 % ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด
เฉลี่ยตลอดปี  97.50  %  ความช้ืนสัมพัทธ์ตํ่าสุดเฉล่ียตลอดปี 44.25 % 

          1.4 ลักษณะของดนิ 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเหมาะสําหรับทําการเกษตร คือ ทํานา ทําไร่ ทําสวน ปลูกพืชผักสวนครัว  
เลี้ยงสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน 

1.5  ลกัษณะของแหล่งน้ํา 
  มีแหล่งนํ้าที่ใช้สําหรับ  อุปโภค - บริโภค  ทั้งแหล่งนํ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การ
บริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังน้ี 
   

 

 

 



  แหล่งน้ําธรรมชาติ 
- สระน้ําหนองลุม (หมู่ที ่1)    11   ไร่ 

  - สระน้ําหลัง อบต. (หมู่ที่ 2)      10  ไร่   
    - คลองบางกุ้ง (หมู่ที ่2)     800  ไร่ 

- สระน้ําหมูท่ี่ 3 จํานวน 3 แห่ง    11 ไร่  
    - ห้วยทวด (หมู่ที่ 3)     2   กิโลเมตร  
    - ห้วยหินดาน (หมู่ที ่3)      2   กิโลเมตร 

- คลองอิโตรก (หมู่ที ่3 )     1.5  กิโลเมตร 
- อ่างเก็บนํ้าสถานีวิจัยทดสอบพันธ์ุสัตว์ตรัง (หมูท่ี่ 4)  40  ไร่ 
- อ่างเก็บนํ้าบ้านนํ้าราบ (หมู่ที่ 4 )    48 ไร่ 
- สระน้ําข้างบ้านผู้ใหญจ่้อง (หมู่ที่ 4)   4 ไร่ 
- คลองบางกุ้ง (หมู่ที ่4)     5 กิโลเมตร 
- สระน้ําหนองเรือ (หมู่ที ่6)    3 ไร่ 
- คลองอิโตรก (หมู่ที ่6)     3 กิโลเมตร 
- ห้วยหินดาน (หมู่ที ่6)     1 กิโลเมตร 
แหลง่น้าํที่สร้างขึ้น 
- ฝาย       2 แห่ง 
- บ่อนํ้าต้ืน      15 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน      11 แห่ง 
- ถังเก็บนํ้า      5 แห่ง 

1.6 ลกัษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรีมีป่าไม้ธรรมชาติและป่าไม้ที่ชาวบ้านปลูกซึ่งลักษณะของ
ไม้เป็นไม้ยืนต้น ดังน้ี 
  - ป่าเขาพรุเสมด็เป็นภูเขาหินปูนอยู่ในพ้ืนที่ ม. 1 70 ไร่ 
  - ป่าเขานายพันเป็นภูเขาหินปูนอยู่ในพ้ืนที่ ม. 3 60 ไร่ 
  - ป่าเขาแก้วเป็นภูเขาหินปูนใช้เป็นที่ต้ังของวัดถ้ําเขาแก้ววรารามอยู่ในพ้ืนที่ ม. 4   30      ไร ่
  - ป่าเขานุ้ยเป็นภูเขาหินปูนอยู่ในพ้ืนที่ ม. 6  30 ไร่ 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

องค์การบริหารส่วนตําบลมีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมด 5 หมู่บ้าน แต่ละ 
หมู่บ้านจะมีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกต้ังเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในปี พ.ศ. 2556  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกต้ัง จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 2,526  คน จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งสิ้น  2,898  คน  คิดเป็นร้อยละ  87.16  จํานวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  2,522  คน จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งสิ้น  2,890  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  87.27  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่



จะมีการเลือกต้ัง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยเฉพาะ การ
คัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล คือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นํา  เจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอําเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง  เก่ียวกับข้อกฎหมายของการเลือกต้ังที่กระทําได้และทําไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุก
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล   

จากผลการประชุมทุกคร้ังที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม 
รวมท้ังแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล นอกจากน้ี  องค์การ
บริหารส่วนตําบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พนักงานส่วนตําบล อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนํา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนตําบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เน่ืองจากข้อจํากัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากําลังพนักงานส่วน
ตําบลจํากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วน
ตําบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังน้ี 

2.1 เขตการปกครอง 
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรีอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอําเภอห้วยยอด ต้ังอยู่

เลขที่ 121/2 หมู่ 2 ตําบลวังคีรี อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีระยะทางไปตามถนนเพชรเกษมประมาณ 21 
กิโลเมตร จากถนนเพชรเกษมเข้าไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4348 ตอนแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 
(ห้วยเจ) – บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 4236 (บ้านซา) ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ค่าพิกัด 47 N 
0551949 UTM 0859944 หรือ N 07 องศา 46.766 ลิปดา E 099 องศา 28.269 ลิปดา  

องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรีอยู่ในเขตการปกครองของอําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ได้ยก
ฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อ พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113  
ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539  เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2540  มีเน้ือที่ประมาณ 29.62 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,513 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตรัง 41 
กิโลเมตร (วัดจากศาลากลางจังหวัดตรัง – ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี)   

        อาณาเขตขององค์การบรหิารส่วนตาํบลวังคีร ี
        ทิศเหนือ จด อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช    
        ทิศใต้  จด ตําบลนาวง   อําเภอห้วยยอด 
    ทิศตะวันออก จด ตําบลบางดี   อําเภอห้วยยอด   
        ทิศตะวันตก จด ตําบลบางกุ้ง   อําเภอห้วยยอด 

 

 



2.2 การเลือกตั้ง 
  เดิมองค์การบริหารส่วนตําบลได้แบ่งเขตการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็น ๑ เขตเลือกต้ัง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแบ่งออกเป็น 5 เขตเลือกต้ัง 
ดังน้ี 

เขตเลือกตั้งที่  1  ประกอบด้วย  หมู่ที ่ 1       
เขตเลือกตั้งที่  2  ประกอบด้วย  หมู่ที ่ 2 
เขตเลือกตั้งที่  3  ประกอบด้วย  หมู่ที ่ 3 
เขตเลือกตั้งที่  4  ประกอบด้วย  หมู่ที ่ 4 
เขตเลือกตั้งที่  5  ประกอบด้วย  หมู่ที ่ 5 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรีส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในการดําเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จํานวนผู้มีสทิธิเลือกตัง้ (ข้อมูลเม่ือวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2556)   
   -  จํานวนผูม้ีสทิธิเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2,898 คน 
  -  จํานวนผู้มีสทิธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 2,890 คน 
  จํานวนผู้มาใช้สทิธเิลือกตั้ง  ครั้งล่าสดุ (ขอ้มูลเม่ือวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2556)   

-  จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2,526  คน  จากผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังทั้งสิ้น  2,898  คน  คิดเป็นร้อยละ  87.16     
  -  จํานวนผูม้าใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล  2,522  คน จากผูม้ีสิทธิ
เลือกต้ังทั้งสิ้น  2,890  คน  คิดเป็นร้อยละ  87.27 

ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีวาระการ 
ดํารงตําแหน่งอยู่จนถึงวันที่  19  ตุลาคม  2560  
 

 

 

 

 

 

 

 



3. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกีย่วกบัจํานวนประชากร 

 

         จํานวนหมู่บ้าน  5 หมู่บ้าน (ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ) 

 

หมู่ท่ี จํานวนครัวเรือน หญิง ชาย 

1 บ้านเขาพรุเสม็ด                  221  ครัวเรือน 379  คน 327  คน 

2 บ้านวังลําใต้ 218  ครัวเรือน 327  คน 348  คน 

3 บ้านเขานายพัน 237  ครัวเรือน 383  คน 362  คน 

4 บ้านวังลําเหนือ 541  ครัวเรือน 864  คน 820  คน 

6 บ้านควนนกหว้า 110  ครัวเรือน 198  คน 182  คน 

 

 

๓.๒ ช่วงอายุและจํานวนประชากร 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี อ. ห้วยยอด จ. ตรัง 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จํานวนประชากรเยาวชน     516  คน   555   คน อายุตํ่ากว่า 18 ป ี

จํานวนประชากร  1,346  คน  1,278  คน อายุ 18 - 60 ป ี

จํานวนประชากรผู้สูงอายุ    284   คน       205   คน อายุมากกว่า 60 ป ี

รวม    2,146 คน  2,038 คน ท้ังสิ้น 4,184 คน 

 

 

 

 

 

 

 



4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่ไม่รู้หนังสือ มีร้อยละ 2.55 อ่าน ประชากรจบ
ช้ันประถมศึกษา (ป. 4 , ป. 7 , ป. 6) ร้อยละ 45.88 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถ
ที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน  ให้กับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
การศึกษา ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรีมีสถานศึกษาทั้งหมด  3  แห่ง  โดยแบ่งออกเป็น 
  - ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การพัฒนาการสําหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี  มีสถานศึกษาก่อนวัยเรียนจํานวน 1 แห่ง  ซึ่งเป็นของรัฐได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลวังคีรี 
  - ระดับประถมศึกษา มีโรงเรยีนประถมศึกษา  2  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านวังลําและโรงเรียน
บ้านเขาพรุเสม็ด 

นอกจากน้ียังมี ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 3  แห่ง   
ตารางแสดงจํานวนโรงเรียน จํานวนครู และนักเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 

สังกดั สพฐ. อบต. วังคีร ี

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังคีรี   

           - จํานวนครูผู้ดูแลเด็ก 

           - จํานวนนักเรียน 

2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

    2.1  โรงเรียนบ้านวังลํา 

          ระดับก่อนประถมศึกษา 

          -  จํานวนครู   

          -  จํานวนห้องเรียน 

          -  จํานวนนักเรียน   

          ระดับประถมศึกษา 

          -  จํานวนครู   

 

 

 

 

2  แห่ง 

 

 

 

3  คน 

3  ห้อง 

68  คน 

 

11  คน 

1  แห่ง 

6  คน 

121  คน 



          -  จํานวนห้องเรียน 

          -  จํานวนนักเรียน  

12  ห้อง 

241  คน 

    2.2  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 

          ระดับก่อนประถมศึกษา 

          -  จํานวนครู   

          -  จํานวนห้องเรียน 

          -  จํานวนนักเรียน   

          ระดับประถมศึกษา 

          -  จํานวนครู   

          -  จํานวนห้องเรียน 

          -  จํานวนนักเรียน  

 

 

1  คน 

1  ห้อง 

9  คน 

 

4  คน 

6  ห้อง 

40 คน 

 

 

4.2 สาธารณสุข 
จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ – ปาก - เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตําบล
และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องน้ีซึ่งก็
ได้ผลในระดับหน่ึง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุก
ปี  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 
บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกําลัง
กายยังไม่สม่ําเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่าน้ีองค์การบริหารส่วนตําบล
พยายามอย่างย่ิงที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  (1)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -   สถานีอนามัยตําบลวังคีรี  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  1   แห่ง       
     (2)  สถานการณ์/ปัญหาสขุภาพ (อําเภอห้วยยอด)  
       สถิติการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของอําเภอห้วยยอด (ตามแผนพฒันาอําเภอ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 
2564) 



ลําดบัที ่ สาเหต ุ จํานวน 
(ราย) 

1 โรคติดเช้ือและปรสิต 9,966 

2 เน้ืองอก (รวมมะเร็ง) 256,548 

3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเก่ียวกับภูมิคุ้มกัน 9,966 

4 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึม 556 

5 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 2,254 

6 โรคระบบประสาท 33,215 

7 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 5,879 

8 โรคหูและปุ่มกกหู 5,318 

9 โรคระบบไหลเวียนเลือด 3,358 

10 โรคระบบหายใจ 1,234 

 ข้อมูลสาเหตกุารตาย 10 อันดบัแรก ของอําเภอห้วยยอด 

ลําดบั สาเหตกุารตาย จํานวน (คน) อัตราตาย 

1 โรคมะเร็ง 52 69.39 

2 อุบัติเหตุจากการขนส่ง 35 68.32 

3 โรคหัวใจและหลอดเลือด 33 35.72 

4 ติดเช้ือในกระแสเลือด 27 29.22 

5 โรคหลอดเลือดในสมอง 16 17.32 

 

  

 

 

 



 4.3 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และทําลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ดําเนินการป้องกันการเกิดเหตุ
ดังกล่าว จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลที่สามารถดําเนินการได้ตามอํานาจ
หน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด  คือ  ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลาย
วันเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา 
คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และ
โทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผู้นํา  อปพร.  
เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มี
การร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเร่ืองที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไปตามอํานาจหน้าที่ที่สามารถดําเนินการได้              

4.4 ยาเสพตดิ 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรห้วย

ยอดได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เน่ืองมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่าน้ัน  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  
การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจ
แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 4.5 การสังคมสงเคราะห ์
  องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังน้ี 

1. ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผูป่้วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
4. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน         

5. ระบบบริการพืน้ฐาน 

 ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลมีระบบบริการพืน้ฐาน  ดังนี ้
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  70  เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่าน้ีหรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบาย
ที่จะดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถ



ดําเนินการได้เน่ืองจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตําบลมีเส้นทางคมนาคม  ดังน้ี 

(1)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลและพ้ืนทีใ่กล้เคียงมีดังน้ี 

    1.1)  ถนนทางหลวง    
    -  ถนนทางหลวงแผ่นดิน 1 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4348 
ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ห้วยเจ)  - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4236 (บ้านซา) 
    -  ถนนทางหลวงชนบท 2 สาย คือ  ทางหลวงชนบทหมายเลข ตง 4024 
ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4225 – บ้านควนนกหว้า  และสายบ้านหนองปราง – บรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4348 นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีสายย่อยๆ ในพ้ืนทีอี่กหลายสาย 
   1.2)  ถนน 
                 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสายทาง หมู่ท่ี 

ระยะทาง 

ระยะทาง
(กม.) 

กว้าง
(ม.) 

ลาดยาง
(กม.) 

คอนกรีต
(กม.) 

ลูกรัง
(กม.) 

1 ถนนสายบ้านเขาพรุเสม็ด - หนองลุม 1 1.100 4.00 - 1.100 - 

2 ถนนสายประชาอุทิศ - บ้านนายข้อย 1 1.223 4.00 - 1.223 - 

3 ถนนสายบ้านหนองหว้า - บ้านออก 1 0.323 4.00 - 0.323 - 

4 ถนนสายมิยาซาว่า - วัดสวน 1, 3 1.980 4.00 - 0.365 1.615 

5 ถนนสายบ้านเขาพรุเสม็ด (ตรงข้ามมิยาซาว่า) 1 0.620 4.00 - 0.360 0.260 

6 ถนนสายบ้านเขาพรุเสม็ด - บ้านเขาหนาบคลอง 1 1.240 4.00 - - 1.240 

7 ถนนสายรอบสระหนองลุม 1 0.800 4.00 - - 0.800 

8 ถนนสายบ้านนายพล - เขตตําบลบางกุ้ง 2 0.372 4.00 - 0.372 - 

9 ถนนสายบ้านควนนกหว้า - บ้านวังลําใต้ 2 2.685 4.00 - 2.685 - 

10 ถนนสายบ้านผู้ใหญ่รุ่น -สวนหมอนึก 2 1.220 4.00 - 0.482 0.738 

11 ถนนแยกทางหลวงชนบท 4024 - บ้านนายโทง 2 0.400 4.00 - 0.400 - 

12 ถนนสายบ้านนายแบน - บ้านนางเทือง 2, 4 0.535 4.00 - 0.535 - 

13 ถนนสายหน้าอนามัยวังลํา 2 0.320 6.00 0.320 - - 

14 ถนนสายบ้านนายพิทกัษ-์บ้านนางเนียม(ควนนกหว้า) 3 0.960 4.00 - - 0.960 



15 ถนนสายบ้านวัดสวน - บ้านนาชุมเห็ด 3 0.810 4.00 - - 0.810 

16 ถนนสายบ้านควนเคี่ยม - บ้านนายปอง - นางแปว 3 1.280 4.00 - - 1.280 

17 ถนนสายบ้านเขานายพัน - บ้านนาไสเผา 3 1.430 5.00 - 0.325 1.105 

18 ถนนสายบ้านวัดสวน - ตําบลบางดี หมู่ท่ี 8 3 0.800 6.00 0.800 - - 

19 ถนนสายบ้านโคกโดน - บ้านหนองไม้แก่น 3 1.300 6.00 - 0.300 1.000 

20 ถนนสายบ้านวดัสวน- บ้านโคกโดน - บ้านเขานายพัน 3 2.285 6.00 1.785 0.500 - 

21 ถนนสายบ้านนายวิเชียร - บ้านนางคล่อง 3 0.380 4.00 - - 0.380 

22 ถนนสายบ้านโคกโดน - สุขาภิบาล 6 3 0.220 4.00 - 0.220 - 

23 ถนนสายรอบเขานายพัน 3 0.650 6.00 - - 0.650 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสายทาง หมู่ท่ี 

ระยะทาง 

ระยะทาง
(กม.) 

กว้าง
(ม.) 

ลาดยาง
(กม.) 

คอนกรีต
(กม.) 

ลูกรัง
(กม.) 

24 ถนนสายบ้านควนเหมียง - เขตตําบลบางดี 4 5.800 4.00 - - 5.800 

25 ถนนสายบ้านเขาแก้ว - บ้านควนเหมียง 4 0.920 4.00 - 0.920 - 

26 ถนนสายบ้านเขาแก้ว - สํานักสงฆ์ 4 0.220 4.00 - - 0.220 

27 ถนนสายบ้านนายโทง - บ้านนายแหลม 4 0.875 4.00 - - 0.875 

28 ถนนสายบ้านห้วยลึก - บ้านเขาหนาบคลอง 4 1.600 4.00 - 1.600 - 

29 ถนนสายบ้านห้วยลึก - บ้านเขาแก้ว 4 1.750 4.00 - - 1.750 

30 ถนนสายแยกเขาแก้ว - บ้านผู้ใหญ่เชียร 4 1.757 4.00 - 1.757 - 

31 ถนนสายบ้านนายเชย - บ้านน้ําราบ 4 4.800 4.00 - - 4.800 

32 ถนนสายบ้านผู้ใหญ่จ้อง - บ้านนายต้วน 4 0.500 4.00 - - 0.500 

33 ถนนสายบ้านนายเว่ือง - บ้านนายก้าน 4 1.250 4.00 - - 1.250 

34 ถนนสายบ้านควนนกหว้า - บ้านหนองเรือ 6 0.550 4.00 - 0.350 0.200 

35 ถนนสายบ้านเขาหนาบคลองซอย 1  6 1.550 4.00 - 1.080 0.470 

36 ถนนสายบ้านควนนกหว้า - บ้านเขาหนาบคลอง 6 1.840 5.00 - - 1.840 



37 ถนนสายสวนนายถวิล - บ้านนางเนียน 6 1.235 4.00 - - 1.235 

38 ถนนคสล. สายบ้านควนนกหว้า - บ้านควนเคี่ยม 6 1.100 4.00 - 1.100 - 

39 ถนนสายบ้านควนนกหว้า - บ้านควนเคี่ยม 6 0.785 4.00 - - 0.785 

40 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4348 
2, 4, 

6 6.000 8.00 4.705 - 1.295 

41 ถนนทางหลวงชนบทสาย 4024 2, 4 5.000 8.00 5.000 - - 

42 

ถนนสายบ้านหนองปราง - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 4348 (หน้าท่ีทําการ อบต.วังคีรี) 
1, 3, 
6, 2 3.350 8.00 3.350 - - 

  รวม   63.815   15.960 15.997
31.85

8 

 

5.2 การไฟฟา้ 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีประชาชนมีไฟฟ้าใช้ คิดเป็น 96 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เน่ืองจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างน้ันยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตําบลจึงไม่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่
และ วิธีการที่จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งน้ี  องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนน้ีไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   

5.3 การประปา 
การประปา  องค์การบริหารส่วนตําบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลเอง 

สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีนํ้าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มี
ข้อร้องเรียนเรื่องนํ้าประปาขุ่นบ่อยคร้ัง สาเหตุเน่ืองจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของนํ้า  ประปาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นนํ้าประปาสําหรับบริโภคได้ เพราะต้องใช้งบประมาณสูงมาก
ในการดําเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําสามารถที่จะจัดหานํ้า
ดิบสําหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังน้ี 

(๑)  จํานวนครัวเรือนที่ใช้นํ้าประปา    870     หลังคาเรือน 
(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  ๑  แห่ง 
(๓)  แหล่งนํ้าดิบที่ใช้ผลิตนํ้าประปาได้จาก 

       - แหล่งนํ้าผิวดิน      
       - แหล่งนํ้าใต้ดิน       
 
 
 



5.4 โทรศพัท ์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี มีการสื่อสารที่สําคัญ ได้แก่  โทรศัพท์บ้านและ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True 
5.5 ไปรษณย์ีหรือการสื่อสารหรือการขนสง่ และวัสดุ ครภุณัฑ์ 

  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ยังใหบ้ริการไม่ทั่วถึงและครอบคลมุทุกพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 
6. ระบบเศรษฐกจิ 

6.1 การเกษตร  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรที่สาํคัญ  ได้แก่  ยางพารา  ปาล์ม ข้าว   
6.2 การประมง 

  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีการประมง) 
6.3 การปศสุตัว์ 

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ
เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   

6.4 การบริการ 
ร้านคอมพิวเตอร์  3     แห่ง 
เคาเตอร์เซอร์วิส  4     แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ   

6.6 อุตสาหกรรม 
-  จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จํานวน 3  แห่ง 

 6.7 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณชิย์ 
- สถานีบริการน้ํามันและก๊าซ  17     แห่ง 
- โรงส ี     3   แห่ง 
- ตลาดนัด    2 แห่ง 
- ร้านค้าต่างๆ    106 แห่ง  
- กลุม่ออมทรัพย์    3       แห่ง 
- กองทุนหมู่บ้าน    5 แห่ง 
- สหกรณ์กองทุนสวนยางตําบลวังคีรี 1  แห่ง 
- กลุม่อาชีพ  จํานวน  4  กลุ่ม คือ  1. กลุม่เคร่ืองแกง  2. กลุ่มข้าวหลาม  3. กลุ่มทาํขนม

                                  4. กลุ่มทําปุ๋ยอินทรย์ีชีวภาพ 



6.8 แรงงาน 
  จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  18 – 60  ปี เป็นกําลังแรงงาน ร้อยละ  
62.85  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 60 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทํางานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทํางาน
ต่างจังหวัด ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทํางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  
ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่งน้ํา) 

 7.1 ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บา้นหรือชุมชน 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้นาํ 

1 บ้านเขาพรุเสม็ด นายประสพ  ทองประดับ 

2 บ้านวังลําใต้ นายสมมิตร  บัวสด 

3 บ้านเขานายพัน นายอาวุธ    เอ่ียมละม่อม 

4 บ้านวังลํา นายสังวรณ์  บัวเกิด 

6 บ้านควนนกหว้า นางนันทพร  พลเดช 

 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 (1)  บา้นเขาพรุเสม็ด  หมู่ที่ 1  มีพ้ืนทีท่ัง้หมด  1,682  ไร ่  
 (2)  บ้านวังลาํใต้  หมู่ที่ 2  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,733  ไร ่  

(3)  บา้นเขานายพนั  หมู่ที ่ 3  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,647  ไร่  
(4)  บา้นวังลาํเหนือ  หมู่ที่  4 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,524  ไร่  

  (5)  บา้นควนนกหว้า  หมู่ที ่6 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,634 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนบัถือศาสนา 
               ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี ประมาณร้อยละ 99.87 นับถือ
ศาสนาพุทธ และร้อยละ 0.13 นับถือศาสนาอิสลาม  โดยมีศาสนสถานอยู่ในตําบลวังคีรี คือ วัดถ้ําเขาแก้ววนา
ราม หมู่ที่ 4  และ  วัดสวน หมู่ที่ 3     

8.2 ประเพณแีละงานประจําป ี
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม ่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  งานวันเด็กแห่งชาติ   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
 



-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 

8.3 ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการทําเคร่ืองจักสานใช้สําหรับในครัวเรือน และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   

ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ 95 % พูดภาษาใต้    
8.4 สนิคา้พืน้เมืองและของที่ระลกึ 

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือ
เอาไว้จําหน่วยบ้าง ได้แก่  เครื่องจักรสานที่ทําจากไม้ไผ่      
9. ทรพัยากรธรรมชาต ิ

9.1 น้ํา  ที่ใช้ในการอุปโภค -บริโภค  เป็นนํ้าที่ได้จากแหล่งนํ้าผิวดินและแหล่งนํ้าใต้ดิน ซึ่งยังไม่ผ่าน
กระบวนการของระบบประปา  

9.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีป่าไม้อยู่ 4 แห่ง คือ ป่าเขาพรุเสม็ด ป่าเขานายพัน ป่า
เขาแก้ว และปา่เขานุ้ย  

9.3 ภเูขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีภูเขา 4 ลูก ได้แก่ เขานายพัน เขาพรุเสม็ด เขาแก้ว และ 
เขานุ้ย 

9.4 คณุภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิ
 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลยังเป็นพ้ืนที่ชนบทและทําเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่

มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเร่ืองปัญหามลพิษทางอากาศท่ี
เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และปัญหาการปล่อยนํ้าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติโดยไม่มี
การบําบัดนํ้าเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

ส่วนใหญ่จะใช้พ้ืนที่ทําการเพาะปลูก  ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลําดับ  
และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  นํ้า  ต้นไม้  อากาศท่ี
ไม่มีมลพิษ นํ้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งนํ้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งนํ้าสําหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  การแก้ไขปัญหา องค์การ
บริหารส่วนตําบลได้จัดทําโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  
เช่น โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆ 
ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะ  รวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 

การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรีได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี ้

1. จุดแข็ง (S = STRENGTH) 
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นํา ผู้บริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเน่ือง 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่

ในระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. เทคนิคการทํางาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูงนัก 
4. งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉล่ียอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
5. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายพัฒนาในด้าน

สังคมและการศึกษาสาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง 
6. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านการท่องเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
7. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านตามแผนการกระจายอํานาจ 
8. มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับภารกิจและชุมชน 
9. มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
10. มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทําให้มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยว 
2. จุดอ่อน (W=WEAKNESS) 

1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนิน 
โครงการได้ 

2. มีจํานวนโครงการที่ต้องการจํานวนมาก และไม่ทั่วถึง 
3. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่

คลาดเคลื่อน 
4. ประชาชนยังไม่สนใจและมคีวามจริงใจหรือต้ังใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
5. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
6. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
7. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

3. โอกาส (O=OPPORTUNITY) 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

2. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

 4.  อุปสรรคหรือข้อจํากดั  (T=THREAT)  
  1.   โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือความชํานาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี
ยังไม่มีความชํานาญและบุคลากร 
  2.  งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
  3.  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้า
ในการทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบ่ือหน่าย 
  4.  การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ 
ส่วนที่ต้องประสานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายๆ สว่นที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
  5.  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสํานึก เก่ียวกับการใช้ดุลพินิจ
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีใน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  6.  ระดับจังหวัดยังขาดการเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยว และการกระจายผลประโยชน์ด้านการ
ท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง 

2.2การประเมินสถานการณส์ภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรีน้ัน ได้ทําการประเมิน 

สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 - ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากขึ้น 
 - ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลมุพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 
 - คูระบายนํ้ายังไม่เพียงพอ ทําให้มีนํ้าขังเป็นบางจุด 

- แหล่งนํ้าในการเกษตรไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งและนํ้าประปาสําหรับอุปโภค - บริโภค
ยังไม่เพียงพอ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 
- เกษตรกรขาดเงินทุน ขาดความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่ การผลิตและการตลาด 
- เกษตรกรไมม่ีอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจ 
- แหล่งสินเช่ือเพ่ือการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร 
- ปัจจัยการผลติมีราคาแพง การร่วมกลุ่มกันซื้อมีน้อย 
- ประชาชนมีอาชีพไม่มั่นคงต้องรับจ้างตามฤดูกาลท่ีมีผลผลิต 
- ผลผลิตราคาตกตํ่า ต้นทุนการผลิตสูง 
 



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
 - สื่อการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า

ขั้นพ้ืนฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน 
 - ขาดความใสใ่จในการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น 
 - ขาดการฟ้ืนฟูและอนุรักษภู์มิปัญญาท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร สิง่แวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  - ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 - ประชาชนยังไม่เข้าใจในสิทธิด้านสวัสดิการของตนเอง 
 - ขาดร่วมกลุ่มขาดความเข้มแข็งและย่ังยืน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 - ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง 
 - ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 - ประชาชนไม่ค่อยให้ความสาํคัญกับการมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 



 

 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานมีขนาด

ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง    มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ คือ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)1 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมายและตัวช้ีวัด
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทท่ีได้รับรางวัลการบริหารจัดการ   
ที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเก่ียวกับการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึด
มั่นในความซ่ือสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุม
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 
3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา  
   รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เก่ียวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบาย 
ข้อที่ 10 สรุปได้ดังน้ี 
  นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ 

ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่
แน่นอน ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิง
เวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และ
ด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวันเป็นสําคัญ 

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ
เชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามที่ชุมชนต่าง 
ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว  (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และมีระบบบูรณาการ 

 

                                                            
 



ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ
รักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้
เวลานาน ซ้ําซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องน้ีเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ    การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 
3.4 คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ  
         เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
  ข้อ 2  ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทํา
การหรือเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
         ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 
และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 



ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการ
แสวงหา รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 
3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ
พิจารณาอย่างต่อเน่ือง 
3.5 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตติา้นทุจรติ (Zero Tolerance & Clean  
Thailand)” 
       ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรปูแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย 
มีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
   พันธกิจ“สรา้งวัฒนธรรมตอ่ต้านการทจุรติ ยกระดบัธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการทกุ
ภาคส่วนแบบบรูณาการและปฏริปูกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ทั้งระบบ ใหมี้
มาตรฐานสากล” 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
   วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  3. การทุจริตถกูยับย้ังอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนน ในระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ  จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  สถานการณ์
ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็น
การชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหน่ึงคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  อาจ
กล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตน้ันเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่า
หน่ึงทศวรรษท่ีผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับ
และไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทาง
การเมืองอัน    แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังน้ันเพ่ือเป็นการ
ตอบสนองต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็น
อันหน่ึงเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจนจํานงทางการเมืองในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหน่ึงเก่ียวกัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 
Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้า
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่
โปรงใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy 
Formulation)     ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเพ่ือ
ลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย 
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรร
มาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดําเนินการ
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์น้ีจะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชน
และสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
 



  ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความ
โปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
การประเมิน และวิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กํากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง การบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย  
 
3.6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี พ.ศ. 2561-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 1. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 หลักการความเปน็มา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทยอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการบําบัดทุกข์บํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอํานวยความเป็นธรรมของสังคม   การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียน
ราษฎรความม่ันคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความสําคัญกับ  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้
เน้นยํ้าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้นํา
มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปี
ใหม่ให้แก่ประชาชน  พ.ศ. 2560 การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556 – 2560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทาง
ดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก 
ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่าง
เข้มข้น  และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด”“อําเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใสสะอาด” 
ทั่วประเทศ  

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ 
และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วย
ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ 
ดังกล่าว จึงกําหนดแนวทางให้    ส่วนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการ
ดําเนินการ ดังน้ี 

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

  3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

  5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 



4.2 เป้าหมายหลกักระทรวงมหาดไทย 

4.2.1 ค่าคะแนน ITA ของ มท. เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา 
4.3 วัตถุประสงคก์ระทรวงมหาดไทย  

 4.3.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตาม 
วัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  

4.3.2 เ พ่ือแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของ  ประชารัฐ เน้นการร่วมคิด รวมทํา ร่วมปฏิบัติ ร่วม
แก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมท้ัง
เข้าใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการ
จะทําให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทํา
ที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มี
ระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

 4.3.3 เพ่ือขยายผลการดําเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง เสริมสร้างเครือข่าย
ร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน อ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.3.4 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาล 

 
 
 
 
 
 



4.4 ยุทศาสตรป์้องกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ องค์การบรหิารส่วนตําบลวังคีร ี
4.4.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “สร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์
1. ส่งเสริมใหม้ีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 1.1 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

 
1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

2. ประยุกต์ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 2.1 นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
 
2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
 
3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
 
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 



4.4 ยุทศาสตรป์้องกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ องค์การบรหิารส่วนตําบลวังคีร ี
4.4.2  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 “สกดักัน้การทจุรติเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
 
1.2 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล

1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
1.4 กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตใน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



4.4.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 “พฒันาระบบปอ้งกันการทุจรติเชิงรกุ” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่การ
ปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กําหนดเรื่อง
ที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
5.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้ เชิงสร้างสรรค์ สําหรับการป้องกัน  
การทุจริต 

 



4.4.4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 “พฒันากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 5 
รายละเอียดแผนป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 



5.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุรติ” 
เป้าหมาย  “สร้างสงัคมที่ไม่ทนและไม่เพกิเฉยต่อปญัหาการทจุรติ และร่วมตา้นทจุรติในทกุรปูแบบ 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1.ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะ 

1.รณรงค์สร้างจิตสํานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตาม
ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  ใ ห้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ 

จํานวนกิจกรรม
รณรงค์สร้าง
จิตสํานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมฯ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
จิตสํานึกในการ
ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 

สํานักปลัด 

1 . 2 ก า ร ใ ช้
เครื่องมือการสื่อสาร
ท า ง สั ง ค ม เ พื่ อ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรม 

1 . เ ผยแพร่  ประชาสั ม พัน ธ์ 
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและความโปร่งใส ผ่าน
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  , บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์  
 
2. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร  ตาม  พรบ . ข้ อ มู ล
ข่ า วส ารของราชการ  พ .ศ . 
2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
3. โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้
ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ท า ง
คุณธรรมจริยธรรม 

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความรู้
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 1 ครั้ง/ปี 
 
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 
2540 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
ผู้ที่ได้รับการคัด 
เลือกเป็นเจ้าหน้าที่มี
มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม  

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง  

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
. 

2 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง  

ประชาชนไ ด้ รับ รู้
ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 
 
ระดับจิตสํ านึก ใน
การรักษาประโยชน์
สาธารณะ  
ปลูกจิตสํานึกยึดมั่น
หลักคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 
 
ทํ า ใ ห้ เ จ้ าหน้ า ที่ มี
ขวัญและกําลังใจใน
ก า ร ทํ า ง า น เ ป็ น
เกียรติประวัติ 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 

 



 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

2. ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

2.1 นําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
การกล่อมเกลาทาง
สังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต 

1 .ส ร้า งจิ ตสํ านึ กและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
2. กิจกรรม การเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ดําเนินชี วิตและพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก
คุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาล 
 

จํานวนโครงการที่
จัดกิจกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
จํานวนโครงการที่
จัดกิจกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

เจ้าหน้าที่นําหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักในการ
ปฏิบัติราชการและ
ดําเนินชีวิต 
 
ปลูกจิตสํานึกให้แก่
เจ้าหน้าที่ในการยึด
หลักคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 

3. เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

3.1 สร้างชุมชนเฝ้า
ระวัง ต่อต้านทุจริต    

สร้างผู้นําเฝ้าระวัง หมู่บ้านและ
ชุมชนห่างไกลการทุจริต 
 
 
 

ร้อยละ ของ กํานัน
ผู้ใหญ่บา้น ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพรว่ม
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

สร้างกํานัน/
ผู้ใหญ่บ้านให้เป็น
เครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

สํานักปลัด 

 
 
 



กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
 3.3 บูรณาการทุก

ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนเพื่อต่อต้าน
การทุจริตภาครัฐ 

มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

1 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย

3 
เครือข่าย

4 
เครือข่าย

5 
เครือข่าย

มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 “สกดักั้นการทุจรติเชิงนโยบาย” 
เป้าหมาย   

1. ลดการทุจรติในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1. วางมาตรการ
เสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน   
ธรรมาภิบาล 
 
 

1.1 การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค 
 
 
ส่งเสริมให้มีระบบ/กระบวนการ
จั ด ซื้อจั ดจ้ า ง ที่ โป ร่ ง ใสและ
เปิด เผย มีระบบป้องกันการ
ทุจริต 

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความรู้
เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1 ครั้ง/ป ี
 
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

ประชาชนไ ด้ รับ รู้
ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
ประชาชนไ ด้ รับ รู้
ข้อมูลข่าวสาร 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
สํานักปลัด 

 1.4 กําหนด
มาตรการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

การมีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน 
 
 

การจัดทําแผน
ควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน1 
ครั้ง/ป ี

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

สํานักปลัด 

2 ส่งเสริมให้มี
การศึกษา วิเคราะห์ 
ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบาย
ในองค์กร  

2.1 เ ผ ย แพร่ อ ง ค์
ความรู้ในการดําเนิน
นโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่
องค์กร  

ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูล
ข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ 

จํานวนการ
ประชาสัมพันธ์ไม่น้อย
กว่า 3 ช่องทาง
(website, FB,บอร์ด
ประชาสัมพันธ์) 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

มีช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ไม่น้อย
กว่า 3 ช่องทาง 

สํานักปลัด 

 



5.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 “พฒันาระบบปอ้งกันการทุจรติเชิงรกุ” 
เป้าหมาย   

1. กลไกการป้องกันการทุจริตมคีวามเท่าทนัต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสูก่ระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตใหม้ีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการทํางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี2563 ปี2564

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกนั
การทุจริต 

1.1พัฒนามาตรการ
เ ชิ ง รุ ก ที่ ส า ม า ร ถ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร
ทุจริตในแต่ละระดับ 

โครงการรั กชา ติ ถูกทา ง 
ส ร้าง เส ริมความ ซื่อสั ต ย์
สุจริต 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับการ
สร้างเสริมความซื่อสัตย์
สุจริต 

สํานักปลัด 

 1.2 พัฒนาระบบ
ก า ร ทํ า ง า น แ บ บ
บูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม
ในการป้องกันการ
ทุจริต 

จัดอบรมเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ร้อยละของผู้เข้ารับ  
การอบรม 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

สํานักปลัด 

2. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต 

2.1 สร้างกลไก
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต 
 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในกิจกรรมด้านต่างๆ 
เ ช่ น  ก า ร ทํ า ตั ว เ ป็ น
แบบอ ย่ า ง ที่ ดี  ก า ร เ ป็ น
ป ร ะ ธ า น / ที่ ป รึ ก ษ า /
คณะทํางาน การเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วนเป็นต้น 

จํานวนโครงการที่
ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรมที่มีบทบาท
ในการส่งเสริม
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริตในองค์กร 

5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง ผู้บริหารมีบทบาทในการ
ส่งเสริมป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริตใน
องค์กร 

สํานักปลัด 



กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี2563 ปี2564

 2.2 กํ าหนดกลไก
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการนํา
ข้อ เสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ 

จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จั ด ทํ า รายงานผล
การดําเนินงาน  
2 ครั้ง/ปี 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง มีรายงานผลการ
ดําเนินงาน  
2 ครั้ง/ป ี

สํานักปลัด 

3. พัฒนานวัตกรรม
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชน
สามารถศึกษา 
เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต  

1 .การ เผยแพ ร่ประกาศ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ผ่ า น ท า ง
เว็บไซต์สํานักงาน 

จํานวนครั้งในการ
เผยแพร่ประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ทุก
โครงการ 

ทุก
โครงการ 

ทุก
โครงการ 

ทุก
โครงการ 

ทุก
โครงการ 

มีการเผยแพร่ประกาศ
การจั ด ซื้ อจั ดจ้ า ง ทุก
โครงการ 

 

4. พัฒนารูปแบบ
การสื่อสาร
สาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 พัฒนาและ
ยกระดับรูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ       
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ (website, 
FB,บอร์ดประชาสัมพันธ์) 

จํานวนการ
ประชาสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

มีช่องทางประชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

สํานักปลัด 



กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี2563 ปี2564

5. พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและ
ยกระดับการพัฒนา
บุคลากรด้านงาน
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่พนักงาน 
ลูกจ้าง ผู้บริหารและ           
ส.อบต.วังคีรี 

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่เข้า
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมมี
จิตสํานึกค่านิยมและ
วัฒนธรรมสุจริต 

สํานักปลัด 

 
5.4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 “พฒันากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” 
เป้าหมาย   

1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจรติมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดน้อยลง 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี2563 ปี2564

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกนั
การทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุง
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ ให้
มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
 

1  จัดทําหลักเกณฑ์วิธีการ
รับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

มีหลักเกณฑ์วิธีการ
รับฟังข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 

1 
หลัก 
เกณฑ์ 

1 
หลัก 
เกณฑ์ 

1 
หลัก 
เกณฑ์ 

1 
หลัก 
เกณฑ์ 

1 
หลัก 
เกณฑ์ 

มีหลักเกณฑ์วิธีการรับ
ฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

สํานักปลัด 



กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี2563 ปี2564

 1.2 การสร้างความ
เชื่ อ มั่นและความ
ไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน 
 

1. การจัดระบบรับฟังข้อ
ร้องเรียน 
  -การจัดช่องทางร้องเรียน/
แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น 
 - ตู้รับข้อร้องเรียน 
 - จัดส่งข้อร้องเรียนทาง
ไปรษณีย์ 
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต. 
 - เว็บไซต์ 

จํานวนช่องทางการ
รับฟังข้อร้องเรียน 

5 
ช่องทาง 

5 
ช่องทาง 

5 
ช่องทาง 

5 
ช่องทาง 

5 
ช่องทาง 

มีช่องทางการรับฟังข้อ
ร้องเรียนหลายช่องทาง 

สํานักปลัด 

  2. การจัดการและแจ้งผลข้อ
ร้องเรียน 

ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่แจ้งผล
การดําเนินการแก่ผู้
ร้องเรียน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

มีการจัดการและแจ้งผล
ข้อร้องเรียนทุกเรื่อง 

สํานักปลัด 
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