
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต 
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ของ 

องคการบริหารสวนตําบลวังแดง 

อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

 



 
 

คํานํา 

  ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปจจุบัน นับเปนปญหาท่ีรุนแรงและมี

แนวโนมท่ีจะพัฒนารูปแบบใหสลับซับซอนมากข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศมากข้ึน

ทุกป เพ่ือใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส และมีการดําเนินการถูกตอง

ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะตองมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์

ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  และความคุมคาของทรัพยากรท่ีใชไป โดยตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุน ภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการ

รณรงค และปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และให

ผูปฏิบัติงานมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือใหองคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รวมท้ังปญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ จากปญหาดังกลาว ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จึงแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามกรอบแนวทางการจัดทําแผน

ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลา 5 ป ของสํานักงานปองกันคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560 - 2564) เปนแผนท่ี
มีระยะเวลา 5 ป ใชเปนกรอบท่ีมุงสงเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกคณะผูบริหาร, พนักงานสวนตําบล, 
พนักงานจาง และสมาชิกสภา อบต.ใหมีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล ใหมีการประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐ  เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแกไขและปองกันปญหาการประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาท
และการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหอม
เกร็ด และใหมีการพัฒนาระบบ และกลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใชอํานาจ พรอมกับพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงานสวนตําบลในการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสและยึดหลักธรรมมาภิบาล เปนแนวทางในการจัดทํา
แผน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใหบรรลุภารกิจดังกลาวขางตน 
 

                              

องคการบริหารสวนตําบลวังแดง   



 
 

สารบัญ 

 

เร่ือง                    หนา 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด         1 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหสถานการณปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    13 

 สวนท่ี 3 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองการกันปราบปรามและประพฤติมิชอบ   15 

 สวนท่ี 4 แผนปฏิบัติการปองการกันปราบปรามและประพฤติมิชอบ      21 

 สวนท่ี 5 รายละเอียดแผนปฏิบัติการปองการกันปราบปรามและประพฤติมิชอบ    25 

 สวนท่ี 6 การนําแผนปฏิบัติการปองการกันปราบปรามและประพฤติมิชอบไปสูการปฏิบัติ   45 

   และติดตามประเมินผล 

 

ภาคผนวก 

 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองการกันปราบปรามและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑ 

 

  สวนท่ี สวนท่ี ๑๑  
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 
๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

ท่ีตั้งของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดง     
ตําบลวังแดง  ประกอบดวย 

     หมูท่ี  ๑  บานวังแดงเหนือ 
      หมูท่ี  ๒  บานวังแดงเหนือ 
       หมูท่ี  ๓  บานโคกถ่ัว 
         หมูท่ี  ๔  บานทายคุง 
        หมูท่ี  ๕  บานบึงใต 
  หมูท่ี  ๖  บานบึงกลาง 
  หมูท่ี  ๗  บานบึงเหนือ 
  หมูท่ี  ๘  บานบึงเหนือ     

  
  องคการบริหารสวนตําบลวังแดง   เปน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลาง 
                   ตั้งอยูหมูท่ี  ๒  ตําบลวังแดง  อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

อยูทางทิศใตของอําเภอทาเรือ  หางจากท่ีวาการอําเภอทาเรือประมาณ  9  กิโลเมตร   
-  โทรศัพท  ๐๓๕ – ๗๖๒๑๑๑ ตอ ๑๐๗   
-  โทรสาร   ๐๓๕ – ๗๖๒๑๑๑ ตอ ๑๐๘ 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม (อูขาว อูน้ํา)           
มีแมน้ําปาสักไหลผาน  มีบึงธรรมชาติซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแมน้ําปาสัก คือ บึงวังแดง ระบบชลประทานและคลอง
สงน้ําครอบคลุมเต็มพ้ืนท่ี  มี ๓ ฤดูกาล  (ฤดูรอน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแลง          

แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง อากาศรอน 0 T 0Tจะมีอุณหภูมิระหวาง               
๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  รอนจัด มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

8 Tฤดูฝน 8 Tเริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจ
เกิด          “ชวงฝนท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับ
เดือน ในเดือนกรกฎาคม  แตในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดงเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง ในป พ.ศ.๒๕๕๓ – 
พ.ศ.๒๕๕๔               มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   



๒ 

 

8 Tฤดูหนาว 8 T เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคม                      
นานราว ๑-๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ําสุด  ประมาณ  ๒๐ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินเหนียวเหมาะแกการปลูกขาวและทําการเกษตร  

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  จํานวน  ๒๒  แหง   แหลงน้ําท้ัง ๒๒ แหง  เคยเปน
แหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและองคการบริหารสวนตําบลวังแดงไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือ
เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ลําหวย  - แหง สระน้ํา  - แหง 
    หนองน้ํา - แหง บอน้ําตื้น - แหง 
    ลําคลอง         ๑๓ แหง บอบาดาล 7 แหง 
    บึง  ๑ แหง อางเก็บน้ํา - แหง 
    แมน้ํา  ๑ แหง ฝาย  - แหง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง เหมือง  - แหง 

๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดงไมมีปาไม  แตมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไม
ยืนตน  ผลัดใบ   
 
๒. ดานการเมือง/การปกครอง  

องคการบริหารสวนตําบลวังแดง มีพ้ืนท่ีการปกครอง ๘ หมูบาน แตละหมูบานมีกรรมการซ่ึงเปน
ตัวแทนของแตละหมูบาน ๑๖ คน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลวังแดง   
ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจากผลการประชุมทุกครั้ง           
ท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังแดงจัดข้ึน  มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย     
สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลวังแดง  ดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมี
สวนรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังแดง และองคการบริหารสวนตําบลวังแดง  มีโครงการจัดซ้ือ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   

๒.๑ เขตการปกครอง 
เริ่มตนจากการกอตั้งเปนสภาตําบล  และตอมายกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลวังแดง           

เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๐  องคการบริหารสวนตําบลวังแดงมีพ้ืนท่ีประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ  10,625 ไร  
        อาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบลวังแดง 

       ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลศาลาลอย ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ 
 ทิศใต     ติดตอกับตําบลโพธิ์เอน  อําเภอทาเรือ 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลศาลาลอย  ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลบานหลวง  อําเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 
 



๓ 

 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เดิมองคการบริหารสวนตําบลวังแดง ไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลวัง
แดง     ท้ังตําบลเปน ๔ หนวยเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเปน  ๔ หนวย  ดังนี้ 

หนวยเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบดวย  หมูท่ี๑ และหมูท่ี๒      
หนวยเลือกตั้งท่ี ๒  ประกอบดวย  หมูท่ี๓ และหมูท่ี๔ 
หนวยเลือกตั้งท่ี ๓  ประกอบดวย  หมูท่ี๕ และหมูท่ี๖      
หนวยเลือกตั้งท่ี ๔  ประกอบดวย  หมูท่ี๗ และหมูท่ี๘    
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดง  สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา

และประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดงยังมีสวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองานองคการ
บริหาร     สวนตําบลวังแดง เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลวังแดงในการดําเนินงานตางๆ 
เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังแดง  ประชุมประชาคมแกไขปญหา
ความยากจน ฯลฯ   
 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :รายงานสถิติประชากรและบานระดับตําบลของตําบลวังแดง ขอมูล ณ วันท่ี ๘ กุมภาพันธ พ.ศ.
255๙ 

         UประชากรU- ประชากรท้ังสิ้น  3,180 คน แยกเปนชาย  1,๕๔๗  คน หญิง 1,633  คน   
  ความหนาแนนเฉลี่ย  ๑๕๑.๔๓  คน/ตารางกิโลเมตร 
 
 
 

 
 
 

ช่ือหมูบาน หมูท่ี 
จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 
ชาย หญิง 1Bรวม 

บานวังแดงเหนือ 1 ๙๒ 91 108 199 
บานวังแดงเหนือ 2 ๑๕๘ 200 205 405 
บานโคกถ่ัว 3 ๑๓๓ 208 214 422 
บานทายคุง 4 ๙๖ 183 179 362 
บานบึงใต 5 ๑๖๗ 231 267 498 
บานบึงกลาง 6 ๑๒๖ 211 203 414 
บานบึงเหนือ 7 ๑๐๕ 192 200 392 
บานบึงเหนือ 8 ๑๖๕ 237 265 502 

รวม  8  หมูบาน ๑,๐๔๒ 1,553 1,641 3,194 



๔ 

 

๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 

องคการบริหารสวนตําบลวังแดง อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จํานวนประชากรเยาวชน 265    คน 320    คน อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวนประชากร  1,025    คน 983    คน อายุ 18-60 ป 
จํานวนประชากรผูสูงอายุ 351    คน 249    คน อายุมากกวา 60 ป 

รวม 1,641    คน 1,553    คน  ท้ังส้ิน 3,194   คน 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
  การศึกษา   ขอมูล  ณ  ปจจุบัน   

สังกัด สพฐ. องคการบริหารสวนตําบลวังแดง 

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลวังแดง   
           - จํานวนครูผูดูแลเด็ก 
           - จํานวนผูดูแลเด็ก 
           - จํานวนนักเรียน 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลวังแดง 
    ๒.๑  โรงเรียนวัดบึง 
          ระดับประถมศึกษา 
          -  จํานวนครู   
          -  จํานวนหองเรียน 
          -  จํานวนนักเรียน   
    ๒.๒ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจมวิทยาคาร”     
          ระดับขยายโอกาส 
          -  จํานวนครู   
          -  จํานวนหองเรียน 
          -  จํานวนนักเรียน  
3. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีตําบลวังแดง       
๔. ศูนย กศน.         

 
 
 
 

๒  แหง 
 
 
 

   ๙  คน 
    ๘  หอง 
๘๗  คน 

 
 

      ๑๑   คน 
๑๑    หอง 
๗๖   คน 

๑ แหง 
    1  แหง 

๑ แหง 
๑  คน 
๑  คน 

๓๘  คน 

 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส                 
โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชน
บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลวังแดงและ
หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลใน



๕ 

 

ระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  
สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐานดี ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวน
ตําบลวังแดงพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังแดง  จัดกิจกรรมเพ่ือ
แกไขปญหา   
  (๑)  หนวยงานดานสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตพ้ืนท่ี  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  
๑  แหง      
           เตียงคนไข  จํานวน  ๒  เตียง 
      -  คลินิกเอกชน  จํานวน  ๑  แหง    

๔.๓ อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลวังแดง  ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลาย
วันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  โดยไดรับความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อป
พร.เพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุข้ึนในพ้ืนท่ี  

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลวังแดง  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธร

ปากทาไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลวังแดงทราบนั้นพบวาในเขตมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ี
อ่ืนถือ             วานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  
หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลวังแดง ท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการ
บริหารสวนตําบลวังแดง     สามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  
การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแต
กรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบล   วังแดง  ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลวังแดง  ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
๔. ดําเนินการโครงการชวยเหลือผูพิการ ผูดอยโอกาส 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดงมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

๕.๒ การไฟฟา 
ในเขตตําบลวังแดง มีไฟฟาเขาถึงใหบริการภายในตําบลโดยมีไฟฟาใชครอบคลุมทุกหมูบาน 

หนวยงานรับผิดชอบ คือ การไฟฟาอําเภอทาเรือ   การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน  คิดเปน 
๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  
เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  องคการบริหารสวนตําบลวังแดง
จึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะ
ทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี            

 



๖ 

 

และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลวังแดงไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว             
และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  ปจจุบันใน
เขต             องคการบริหารสวนตําบลวังแดงมีไฟฟาใช  ดังนี้ 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา  1,038  หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟาสาธารณะ   จํานวน   ๗๕  จุด    

๕.๓ การประปา 
การประปา  สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีน้ํา

ใชตลอดท้ังป  ปจจุบันองคกรบริหารสวนตําบลวังแดงไมมีปญหารองเรียน  เรื่อง ของระบบน้ําประปา  ประปาของ
องคการบริหารสวนตําบลวังแดงยังไมสามารถท่ีจะผลิตเปนน้ําประปาสําหรับบริโภคได  ตองใชงบประมาณสูงมาก
ในการดําเนินการ  ปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังนี้ 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชน้ําประปา         ๘๖๐   หลังคาเรือน 
(๒)  ปริมาณการใชน้ําประปาเฉลี่ย           ๗๑๗      ลบ.ม.  ตอวัน 
(๔)  แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาไดจาก 

       แมน้ําปาสัก  (   /    )    ๕  หมูบาน  
(แหลงน้ําผิวดิน)   (    /   )             ๓      หมูบาน 

๕.๔ โทรศัพท 
(๑)  จํานวนโทรศัพทสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี    จํานวน    -    หมายเลข 

 
๕.๕ ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

  (๑)  มีไปรษณีย  จํานวน  -  แหง    
 

๕.๖  เสนทางคมนาคม 
ถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลวังแดง  ดังนี้ 
 -ถนนลาดยาง   ระยะทางรวม 3.2  กิโลเมตร 
 -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทางรวม 16.45 กิโลเมตร 
 -ถนนดิน,ถนนลูกรัง   ระยะทางรวม 21.45 กิโลเมตร 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดง รอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ  ไดแก  ขาว  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม รอยละ   ๘๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ     ๓    ของจํานวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพรับจาง  รอยละ   ๑๕ ของจํานวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพคาขาย  รอยละ     ๑   ของจํานวนประชากรท้ังหมด   
-  อาชีพอ่ืนๆ  รอยละ      ๑     ของจํานวนประชากรท้ังหมด   
 



๗ 

 

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดงไมมีการประมง)  

๖.๓ การปศุสัตว 
-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การ

เลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  กุง  ปลานิล  ปลาดุก 
 
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   - แหง 
รานอาหาร  - แหง 
โรงภาพยนตร  - แหง 
สถานีขนสง  - แหง  
รานเกมส  -         แหง 
 

๖.๕ การทองเท่ียว 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดงไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึน       
ในชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  ดูแลพ้ืนท่ีสาธารณะบริเวณริมบึงสําหรับใชพักผอนหยอนใจ  
  

๖.๖ อุตสาหกรรม 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดง  มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี จํานวน ๑ แหง                     
คือ บริษัท ซี.พี. อินเตอรเทรด โรงงานขาววังแดง  
 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
รานคาตางๆ  24 แหง 
รานอาหาร  ๗ แหง 
หอพัก   ๘ แหง 
โรงงาน   ๓ แหง 
โรงเลี้ยงไก  ๒ แหง 
บานใหเชา  ๑ แหง 
ปมหลอด  ๑ แหง 
รานถายวีดีโอ  ๑ แหง 
รานเคมีภัณฑ  ๒ แหง 
คลินิก   ๑ แหง 
กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จํานวน  ๑  กลุม 

๑. กลุมดอกไมจันทน 
 



๘ 

 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน 
แรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงาน
ท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  
หางรานใหญๆ   
 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร 
 
 (๑)  หมูท่ี ๑ บานวังแดงเหนือ   

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ......895...ไร...  ทําการเกษตร  ดังน้ี 

 
 
 
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา ♦ ในเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

     ๓๐  ครัวเรือน 
     ๕,๕๔.๑     ไร 

       ๘๐๐   กก./ไร 
 
       

   ๔,๕๐๐    บาท/ไร 
 
 

    ๖,๘๐๐   บาท/ไร 
 
 

♦นอกเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

       ครัวเรือน 
             ไร             กก./ไร 

 
             บาท/ไร 

 
            บาท/ไร 

 
2.2) ทําสวน สวน  พืชผักสวนครัว    

           (พริก)               
    ๓    ครัวเรือน 
    ๖      ไร 

พริก ๖๐-๗๐ กก./
ไร 

 พริก ๑,๐๐๐บาท/ไร 
 

พริก ๓๕ บาท ตอ กก. 
    

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

      
2.3) ทําไร ♦  ไรออย           ครัวเรือน 

           ไร             กก./ไร               บาท/ไร              บาท/ไร 

♦  ไรขาวโพด           ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร               บาท/ไร 

♦  ไรมันสําปะหลัง          ครัวเรือน 
             ไร             กก./ไร               บาท/ไร               บาท/ไร 

♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ ♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ      ๑   ครัวเรือน 
8 ไร 3งาน ๖๙วา            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 



๙ 

 

      ทําเผือก        . 

 
(๒)  หมูท่ี ๒  บานวังแดงเหนือ 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  .......ไร..  ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา ♦ ในเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

    ๓๒   ครัวเรือน 
     ๖๓๑       ไร 

   ๘๐๐    กก./ไร 
 
 

     ๒,๕๐๐    บาท/ไร 
 
 

      ๕,๖๐๐   บาท/ไร 
 
 

♦ นอกเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

       ครัวเรือน 
             ไร 

           กก./ไร 
 
 

             บาท/ไร 
 
 

             บาท/ไร 
 
 

2.2) ทําสวน สวน      ผักสวนครัว           
. 

   ๑๐    ครัวเรือน 
    ๕      ไร 

   ๑,๐๐๐  กก./ไร 
 
 

   ๕๐๐   บาท/ไร 
 
 

  ๑,๐๐๐    บาท/ไร 
 
 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.3) ทําไร ♦  ไรออย        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 

♦  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  ไรมันสําปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ ♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

  
(๓)  หมูท่ี ๓ บานโคกถั่ว  

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ...๑,๐๖๗...ไร. ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา ♦ ในเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

     ๓๙  ครัวเรือน 
     ๑๐๖๗    ไร 

     ๘๐๐   กก./ไร 
 
 

    ๓,๙๐๐   บาท/ไร 
 
 

    ๖,๘๐๐  บาท/ไร 
 
 

♦ นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 



๑๐ 

 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

             ไร 

2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.3) ทําไร ♦  ไรออย        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦ ไรมันสําปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ ♦ อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.........ฟกทอง........ 
       พริก 

    ๒   ครัวเรือน 
    ๖       ไร 

   ๔๐๐   กก./ไร 
๘๐๐-๙๐๐ กก./ไร 

 

  ๑,๒๐๐  บาท/ไร 
๔,๐๐๐  บาท/ไร 

 

   ๖,๐๐๐  บาท/ไร 
๓๒,๐๐๐–๓๖,๐๐๐ บาท/ไร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 

  
(๔)  หมูท่ี ๔ บานทายคุง 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  .....๔,๗๑๐  ไร....  ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา ♦ ในเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

    ๙๗   ครัวเรือน 
   ๑,๙๖๘      ไร 

   ๘๐๐   กก./ไร 
 
 

   ๔,๕๐๐   บาท/ไร 
 
 

    ๖,๘๐๐  บาท/ไร 
 
 

♦ นอกเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

       ครัวเรือน 
             ไร 

           กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร ♦  ไรออย        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦   ไรมันสาํปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ ♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
 
 
 

 (๕)  หมูท่ี๕ บานบึงใต 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  .....๓๘๕ ไร ๒ งาน ๕๐ ตารางวา...... ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา ♦ ในเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

    ๑๒   ครัวเรือน 
      ๓๕๘     ไร 

   ๘๐๐   กก./ไร 
 
 

     ๓,๗๕๐  บาท/ไร 
 
 

   ๗,๒๐๐    บาท/ไร 
 
 

♦ นอกเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

       ครัวเรือน 
             ไร 

           กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร ♦  ไรออย        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  ไรมันสําปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ ♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
 
 
 

 
 (๖)  หมูท่ี ๖ บานบึงกลาง 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ....๙๐๐..... ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา ♦ ในเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

   ๔๗    ครัวเรือน 
             ไร 

    ๙๐๐    กก./ไร 
 
 

    ๔๐๐  บาท/ไร 
 
 

     ๗๐    บาท/ไร 
 
 

♦ นอกเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

       ครัวเรือน 
             ไร 

           กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร ♦  ไรออย        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  ไรมันสําปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ ♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 
 
 
 

 
 (๗)  หมูท่ี ๗ บานบึงเหนือ 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ........... ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา ♦ ในเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

    ๒๔   ครัวเรือน 
             ไร 

   ๗๐     กก./ไร 
 
 

   ๓,๕๐๐   บาท/ไร 
 
 

  ถังละ ๖๐   บาท/ไร 
 
 

♦ นอกเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

       ครัวเรือน 
             ไร 

           กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร ♦  ไรออย        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  ไรมันสําปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ ♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 
 

 
 
 



๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 

 (๘)  หมูท่ี ๘ บานบึงเหนือ 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ...๑,๕๐๐ไร... ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา ♦ ในเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

   ๓๙    ครัวเรือน 
    ๖๕๗      ไร 

           กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦ นอกเขตชลประทาน 

♦ นาป 

♦ นาปรัง 

       ครัวเรือน 
             ไร 

           กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน   ผักสวนครัว              

. 
   ๒๐    ครัวเรือน 
    ๑๐    ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.3) ทําไร ♦  ไรออย        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  ไรมันสําปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ ♦  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 
 

 
 
 



๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

(๑)  หมูท่ี ๑ บานวังแดงเหนือ   
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ............  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร  
 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานนี้มนี้ํา     
ทางการเกษตร    

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน /  

แหลงน้ําทางการเกษตร 

 
จํานวน 
(แหง) 

 

ความเพียงพอของน้ํา 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

เพียงพอ   
(แหง) 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 1  ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

♦ 1. แมนํ้า   

♦ 2. หวย/ลําธาร   

♦ 3. คลอง 1  

♦ 4. หนองนํ้า/บึง 1  

♦ 5. นํ้าตก   

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

  

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษย
สรางขึ้น 

  

♦ 1. แกมลิง   

♦ 2. อางเก็บนํ้า   

♦ 3. ฝาย   

♦ 4. สระ   

♦ 5. คลองชลประทาน ๑  

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

  



๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(๒)  หมูท่ี ๒ บานวังแดงเหนือ   

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๓๓๐  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้  

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร  
 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานนี้มนี้ํา     
ทางการเกษตร    

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในปท่ีผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน /  

แหลงน้ําทางการเกษตร 

 
จํานวน 
(แหง) 

 

ความเพียงพอของน้ํา 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

เพียงพอ   
(แหง) 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ   ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

♦ 1. แมนํ้า 1 1 

♦ 2. หวย/ลําธาร   

♦ 3. คลอง 1 1 

♦ 4. หนองนํ้า/บึง 1 1 

♦ 5. นํ้าตก   

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

  

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษย
สรางขึ้น 

  

♦ 1. แกมลิง   

♦ 2. อางเก็บนํ้า   

♦ 3. ฝาย   

♦ 4. สระ   

♦ 5. คลองชลประทาน   

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

  



๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (๓)  หมูท่ี ๓ บานโคกถั่ว 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  .............  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร  
 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานนี้มนี้ํา     
ทางการเกษตร    

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน /  

แหลงน้ําทางการเกษตร 

 
จํานวน 
(แหง) 

 

ความเพียงพอของน้ํา 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

เพียงพอ   
(แหง) 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ   ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

♦ 1. แมนํ้า 1 1 

♦ 2. หวย/ลําธาร 1 1 

♦ 3. คลอง 1 1 

♦ 4. หนองนํ้า/บึง   

♦ 5. นํ้าตก   

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

  

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษย
สรางขึ้น 

  

♦ 1. แกมลิง   

♦ 2. อางเก็บนํ้า   

♦ 3. ฝาย   

♦ 4. สระ   

♦ 5. คลองชลประทาน   

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

  



๑๙ 

 

6.3)                . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๔)  หมูท่ี ๔ บานทายคุง 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด .........  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร  
 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานนี้มนี้ํา     
ทางการเกษตร    

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน 1  

แหลงน้ําทางการเกษตร 

 
จํานวน 
(แหง) 

 

ความเพียงพอของน้ํา 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

เพียงพอ   
(แหง) 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ   ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

♦ 1. แมนํ้า 1  

♦ 2. หวย/ลําธาร   

♦ 3. คลอง 1  

♦ 4. หนองนํ้า/บึง 1  

♦ 5. นํ้าตก   

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

  

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษย
สรางขึ้น 

  

♦ 1. แกมลิง   

♦ 2. อางเก็บนํ้า   

♦ 3. ฝาย   

♦ 4. สระ   

♦ 5. คลองชลประทาน 1  

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

  



๒๐ 

 

6.2)                . 
6.3)                . 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 (๕)  หมูท่ี ๕ บานวังแดงใต 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ...........  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร  
 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานนี้มนี้ํา     
ทางการเกษตร    

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน /  

แหลงน้ําทางการเกษตร 

 
จํานวน 
(แหง) 

 

ความเพียงพอของน้ํา 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

เพียงพอ   
(แหง) 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ   ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

♦ 1. แมนํ้า   

♦ 2. หวย/ลําธาร   

♦ 3. คลอง   

♦ 4. หนองนํ้า/บึง   

♦ 5. นํ้าตก   

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

  

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษย
สรางขึ้น 

  

♦ 1. แกมลิง   

♦ 2. อางเก็บนํ้า   

♦ 3. ฝาย   

♦ 4. สระ   

♦ 5. คลองชลประทาน 1  

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)   



๒๑ 

 

6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๖)  หมูท่ี ๖ บานบึงกลาง 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ...........  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร  
 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานนี้มนี้ํา     
ทางการเกษตร    

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน   

แหลงน้ําทางการเกษตร 

 
จํานวน 
(แหง) 

 

ความเพียงพอของน้ํา 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

เพียงพอ   
(แหง) 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ   ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

♦ 1. แมนํ้า   

♦ 2. หวย/ลําธาร   

♦ 3. คลอง 1  

♦ 4. หนองนํ้า/บึง 1  

♦ 5. นํ้าตก   

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

  

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษย
สรางขึ้น 

  

♦ 1. แกมลิง   

♦ 2. อางเก็บนํ้า 1  

♦ 3. ฝาย   

♦ 4. สระ   

♦ 5. คลองชลประทาน 1  



๒๒ 

 

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (๗)  หมูท่ี ๗ บานบึงเหนือ 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ...........  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร  
 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานนี้มนี้ํา     
ทางการเกษตร    

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน   

แหลงน้ําทางการเกษตร 

 
จํานวน 
(แหง) 

 

ความเพียงพอของน้ํา 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

เพียงพอ   
(แหง) 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ   ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

♦ 1. แมนํ้า   

♦ 2. หวย/ลําธาร   

♦ 3. คลอง 1  

♦ 4. หนองนํ้า/บึง 1  

♦ 5. นํ้าตก   

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

  

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษย
สรางขึ้น 

  

♦ 1. แกมลิง   

♦ 2. อางเก็บนํ้า   

♦ 3. ฝาย   

♦ 4. สระ   



๒๓ 

 

♦ 5. คลองชลประทาน 1  

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (๘)  หมูท่ี ๘ บานบึงเหนือ 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ...........  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร  
 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานนี้มนี้ํา     
ทางการเกษตร    

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน   

แหลงน้ําทางการเกษตร 

 
จํานวน 
(แหง) 

 

ความเพียงพอของน้ํา 
เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

เพียงพอ   
(แหง) 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ   ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

♦ 1. แมนํ้า   

♦ 2. หวย/ลําธาร   

♦ 3. คลอง   

♦ 4. หนองนํ้า/บึง   

♦ 5. นํ้าตก   

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

  

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษย
สรางขึ้น 

  

♦ 1. แกมลิง   

♦ 2. อางเก็บนํ้า   

♦ 3. ฝาย   



๒๔ 

 

♦ 4. สระ   

♦ 5. คลองชลประทาน   

♦ 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
(๑)  หมูท่ี ๑ บานวังแดงเหนือ   

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  .......  มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของน้ําอุปโภค 

บริโภค ตลอดท้ังป 
หากไมเพียงพอ 

หมูบานนี้มนี้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ

ในชวงเดือนใด 
ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ 
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ     ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ     
4.3 ประปาหมูบาน 
(ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

1 1  1 

4.4 ระบบประปา 
(การประปาสวนภมูิภาค) 

    

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
      - แมนํ้า 
      - คลอง 
      - บึง 

 
3 

 
3 

  
3 

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

    

 
 

(๒)  หมูท่ี  ๒ บานวังแดงเหนือ   
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  .........  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้  



๒๕ 

 

แหลงน้ํา 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของน้ําอุปโภค 

บริโภค ตลอดท้ังป 
หากไมเพียงพอ 

หมูบานนี้มนี้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ

ในชวงเดือนใด 
ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ 
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ     ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ     

4.3 ประปาหมูบาน 
(ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

1 1  1 

4.4 ระบบประปา 
(การประปาสวนภมูิภาค) 

    

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ 3 3  3 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

    

 
  (๓)  หมูท่ี ๓ บานโคกถั่ว 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ........  มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของน้ําอุปโภค 

บริโภค ตลอดท้ังป 
หากไมเพียงพอ 

หมูบานนี้มนี้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ

ในชวงเดือนใด 
ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ 
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ     ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ     
4.3 ประปาหมูบาน 
(ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

1 1  1 

4.4 ระบบประปา 
(การประปาสวนภมูิภาค) 

    

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ     
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

    

 
 

  (๔)  หมูท่ี ๔ บานทายคุง 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  .........  มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 



๒๖ 

 

แหลงน้ํา 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของน้ําอุปโภค 

บริโภค ตลอดท้ังป 
หากไมเพียงพอ 

หมูบานนี้มนี้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ

ในชวงเดือนใด 
ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ 
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ 1  1  ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ     
4.3 ประปาหมูบาน 
(ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

1 1  1 

4.4 ระบบประปา 
(การประปาสวนภมูิภาค) 

    

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
      - แมนํ้า 
      - คลอง 
      - บึง 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

  
1 
1 
1 

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

    

  (๕)  หมูท่ี ๕ บานบึงใต 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ........  มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของน้ําอุปโภค 

บริโภค ตลอดท้ังป 
หากไมเพียงพอ 

หมูบานนี้มนี้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ

ในชวงเดือนใด 
ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ 
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ     ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ     
4.3 ประปาหมูบาน 
(ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

1 1  1 

4.4 ระบบประปา 
(การประปาสวนภมูิภาค) 

    

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ 1 1  1 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

    

 
 

  (๖)  หมูท่ี ๖ บานบึงกลาง 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ..........  มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 



๒๗ 

 

แหลงน้ํา 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของน้ําอุปโภค 

บริโภค ตลอดท้ังป 
หากไมเพียงพอ 

หมูบานนี้มนี้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ

ในชวงเดือนใด 
ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ 
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ     ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ     
4.3 ประปาหมูบาน 
(ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

1 1  1 

4.4 ระบบประปา 
(การประปาสวนภมูิภาค) 

    

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ     
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

    

 
 

  
 (๗)  หมูท่ี ๗ บานบึงเหนือ 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ........  มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของน้ําอุปโภค 

บริโภค ตลอดท้ังป 
หากไมเพียงพอ 

หมูบานนี้มนี้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ

ในชวงเดือนใด 
ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ 
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ     ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ     
4.3 ประปาหมูบาน 
(ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

1 1   

4.4 ระบบประปา 
(การประปาสวนภมูิภาค) 

    

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ 1 1   
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

    

 
 



๒๘ 

 

 
  (๘)  หมูท่ี ๘ บานบึงเหนือ 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ..........  มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของน้ําอุปโภค 

บริโภค ตลอดท้ังป 
หากไมเพียงพอ 

หมูบานนี้มนี้ําทาง
การเกษตรไมเพียงพอ

ในชวงเดือนใด 
ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ 
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ 1 1  1 ♦ ม.ค. 

♦ ก.พ. 

♦ มี.ค. 

♦ เม.ย. 

♦ พ.ค. 

♦ มิ.ย. 

♦ ก.ค. 

♦ ส.ค. 

♦ ก.ย. 

♦ ต.ค. 

♦ พ.ย. 

♦ ธ.ค. 

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ     
4.3 ประปาหมูบาน 
(ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

1 1  1 

4.4 ระบบประปา 
(การประปาสวนภมูิภาค) 

    

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ     
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

    

 
 
สวนท่ี ๕ : ความตองการในการทําการเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการท่ีหมูบาน/ชุมชน เสนอ 

(๑)  หมูท่ี  ๑ บานวังแดงเหนือ 
 

๑. ดานการเกษตร 

♦ ๑.๑ เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 
โครงการ........................................................................ 

♦ 1.2 การปลูกพืชชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซอน) 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๓ การทําการเกษตรทางเลือก 

             ♦ เกษตรธรรมชาติ 

             ♦ เกษตรผสมผสาน 

             ♦ เกษตรทฤษฎีใหม 

             ♦ เกษตรอินทรีย 

             ♦ วนเกษตร 

             ♦ อ่ืนๆ 
โครงการ........................................................................ 

♦๑.๑๐ สรางลานตากขาวกลางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๑ สรางยุงฉางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๒ จัดสรรท่ีดินทํากิน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๓ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแกไข
ปญหาราคาตนทุนการผลิต  
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๔ ศูนยเรียนรู 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๕ กําจัดศัตรูพืช 



๒๙ 

 

♦ ๑.๔ ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๕ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๖ จัดตลาดชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๗ จัดตั้งกลุมอาชีพ 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๘ จัดตั้งโรงสีชุมชน  
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๙ จัดตั้งกลุมผลิตปุยอินทรีย                            
/สงเสริมการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑6 สนับสนุนปจจัยทางการเกษตร                
(วัสดุอุปกรณ พันธสัตว เมล็ดพันธุ) 

♦ ๑.๑๗ กองทุนการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๘ สงเสริมทองเท่ียวเชิงเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๙ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

            (๒)  หมูท่ี ๒ บานวังแดงเหนือ 
 

๑.ดานการเกษตร 

♦ ๑.๑ เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 
โครงการ........................................................................ 

♦ 1.2 การปลูกพืชชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซอน) 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๓ การทําการเกษตรทางเลือก 

             ♦ เกษตรธรรมชาติ 

             ♦ เกษตรผสมผสาน 

             ♦ เกษตรทฤษฎีใหม 

             ♦ เกษตรอินทรีย 

             ♦ วนเกษตร 

             ♦ อ่ืนๆ 
โครงการ........................................................................ 

♦๑.๑๐ สรางลานตากขาวกลางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๑ สรางยุงฉางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๒ จัดสรรท่ีดินทํากิน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๓ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแกไข
ปญหาราคาตนทุนการผลิต  
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๔ ศูนยเรียนรู 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๕ กําจัดศัตรูพืช 
โครงการ........................................................................ 



๓๐ 

 

♦ ๑.๔ ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๕ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๖ จัดตลาดชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๗ จัดตั้งกลุมอาชีพ 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๘ จัดตั้งโรงสีชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๙ จัดตั้งกลุมผลิตปุยอินทรีย                            
/สงเสริมการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 
 

♦ ๑.๑6 สนับสนุนปจจัยทางการเกษตร                
(วัสดุอุปกรณ พันธสัตว เมล็ดพันธุ) 
โครงการ.....เกี่ยวกับทางดานการเกษตรโดยการ
สนับสนุนปจจัยทางการเกษตร...... 

♦ ๑.๑๗ กองทุนการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๘ สงเสริมทองเท่ียวเชิงเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๙ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

            (๓)  หมูท่ี ๓ บานโคกถั่ว 
 

๑.ดานการเกษตร 

♦ ๑.๑ เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 
โครงการ........................................................................ 

♦ 1.2 การปลูกพืชชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซอน) 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๓ การทําการเกษตรทางเลือก 

             ♦ เกษตรธรรมชาติ 

             ♦ เกษตรผสมผสาน 

             ♦ เกษตรทฤษฎีใหม 

             ♦ เกษตรอินทรีย 

             ♦ วนเกษตร 

             ♦ อ่ืนๆ 

♦๑.๑๐ สรางลานตากขาวกลางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๑ สรางยุงฉางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๒ จัดสรรท่ีดินทํากิน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๓ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแกไข
ปญหาราคาตนทุนการผลิต  
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๔ ศูนยเรียนรู 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๕ กําจัดศัตรูพืช 



๓๑ 

 

โครงการ......การปลูกพืชหมุนเวียน......................... 

♦ ๑.๔ ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๕ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๖ จัดตลาดชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๗ จัดตั้งกลุมอาชีพ 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๘ จัดตั้งโรงสีชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๙ จัดตั้งกลุมผลิตปุยอินทรีย                            
/สงเสริมการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 
 

โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑6 สนับสนุนปจจัยทางการเกษตร                
(วัสดุอุปกรณ พันธสัตว เมล็ดพันธุ) 

♦ ๑.๑๗ กองทุนการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๘ สงเสริมทองเท่ียวเชิงเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๙ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ..ตลาดกลางขายพืชผักสวนครัว.................. 

 
 
 
 
 
 
 

            (๔)  หมูท่ี ๔ บานทายคุง 
 

๑. ดานการเกษตร 

♦ ๑.๑ เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 
โครงการ........................................................................ 

♦ 1.2 การปลูกพืชชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซอน) 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๓ การทําการเกษตรทางเลือก 

             ♦ เกษตรธรรมชาติ 

             ♦ เกษตรผสมผสาน 

             ♦ เกษตรทฤษฎีใหม 

             ♦ เกษตรอินทรีย 

             ♦ วนเกษตร 

♦๑.๑๐ สรางลานตากขาวกลางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๑ สรางยุงฉางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๒ จัดสรรท่ีดินทํากิน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๓ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแกไข
ปญหาราคาตนทุนการผลิต  
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๔ ศูนยเรียนรู 
โครงการ........................................................................ 



๓๒ 

 

             ♦ อ่ืนๆ 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๔ ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๕ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๖ จัดตลาดชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๗ จัดตั้งกลุมอาชีพ 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๘ จัดตั้งโรงสีชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๙ จัดตั้งกลุมผลิตปุยอินทรีย                            
/สงเสริมการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 
 

♦ ๑.๑๕ กําจัดศัตรูพืช 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑6 สนับสนุนปจจัยทางการเกษตร                
(วัสดุอุปกรณ พันธสัตว เมล็ดพันธุ) 

♦ ๑.๑๗ กองทุนการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๘ สงเสริมทองเท่ียวเชิงเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๙ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

            (๕)  หมูท่ี ๕ บานบึงใต 
 

๑.ดานการเกษตร 

♦ ๑.๑ เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 
โครงการเปล่ียนแปลงปลูกพืชท่ีเหมาะสมในฤดูทํานา
ปรัง. 

♦ 1.2 การปลูกพืชชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซอน) 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๓ การทําการเกษตรทางเลือก 

             ♦ เกษตรธรรมชาติ 

             ♦ เกษตรผสมผสาน 

             ♦ เกษตรทฤษฎีใหม 

             ♦ เกษตรอินทรีย 

♦๑.๑๐ สรางลานตากขาวกลางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๑ สรางยุงฉางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๒ จัดสรรท่ีดินทํากิน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๓ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแกไข
ปญหาราคาตนทุนการผลิต  
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๔ ศูนยเรียนรู 



๓๓ 

 

             ♦ วนเกษตร 

             ♦ อ่ืนๆ 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๔ ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ.อบรมการเปล่ียนแปลงปลุกพืชระยะส้ัน
............ 

♦ ๑.๕ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๖ จัดตลาดชุมชน 
โครงการ.ตั้งศูนยรวมพืชผลทางการเกษตร
.................... 

♦ ๑.๗ จัดตั้งกลุมอาชีพ 
โครงการ.ตั้งกลุมทําการเกษตรหลากหลาย
....................... 

♦ ๑.๘ จัดตั้งโรงสีชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๙ จัดตั้งกลุมผลิตปุยอินทรีย                            
/สงเสริมการเกษตร 
โครงการผลิตปุยอินทรียพรอมอุปกรณอัดเม็ด
................ 
 

โครงการตั้งอาคารศูนยเรียนรูในตําบล
............................. 

♦ ๑.๑๕ กําจัดศัตรูพืช 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑6 สนับสนุนปจจัยทางการเกษตร                
(วัสดุอุปกรณ พันธสัตว เมล็ดพันธุ) 
โครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ พันธสัตว เมล็ดพันธุ
....... 

♦ ๑.๑๗ กองทุนการเกษตร 
โครงการ.จัดหาทุนใหยืม
..................................................... 

♦ ๑.๑๘ สงเสริมทองเท่ียวเชิงเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๙ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ........................................................................ 

 
 

            (๖)  หมูท่ี ๖ บานบึงกลาง 
 

๑.ดานการเกษตร 

♦ ๑.๑ เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 
โครงการ........................................................................ 

♦ 1.2 การปลูกพืชชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซอน) 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๓ การทําการเกษตรทางเลือก 

             ♦ เกษตรธรรมชาติ 

             ♦ เกษตรผสมผสาน 

             ♦ เกษตรทฤษฎีใหม 

             ♦ เกษตรอินทรีย 

♦๑.๑๐ สรางลานตากขาวกลางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๑ สรางยุงฉางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๒ จัดสรรท่ีดินทํากิน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๓ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแกไข
ปญหาราคาตนทุนการผลิต  
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๔ ศูนยเรียนรู 



๓๔ 

 

             ♦ วนเกษตร 

             ♦ อ่ืนๆ 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๔ ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๕ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๖ จัดตลาดชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๗ จัดตั้งกลุมอาชีพ 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๘ จัดตั้งโรงสีชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๙ จัดตั้งกลุมผลิตปุยอินทรีย                            
/สงเสริมการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 
 

โครงการปลูกพืชและผักปลอดสารพิษ......................... 

♦ ๑.๑๕ กําจัดศัตรูพืช 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑6 สนับสนุนปจจัยทางการเกษตร                
(วัสดุอุปกรณ พันธสัตว เมล็ดพันธุ) 

♦ ๑.๑๗ กองทุนการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๘ สงเสริมทองเท่ียวเชิงเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๙ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการปลูกพืช/ผักปลอดสารพิษ มีตลาดรองรับ 
ราคาควรแพงกวาทองตลอด
....................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

            (๗)  หมูท่ี ๗ บานบึงเหนือ 
 

๑.ดานการเกษตร 

♦ ๑.๑ เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 
โครงการ..ปลูกถั่วเขียว
.................................................... 

♦ 1.2 การปลูกพืชชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซอน) 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๓ การทําการเกษตรทางเลือก 

             ♦ เกษตรธรรมชาติ 

             ♦ เกษตรผสมผสาน 

             ♦ เกษตรทฤษฎีใหม 

♦๑.๑๐ สรางลานตากขาวกลางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๑ สรางยุงฉางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๒ จัดสรรท่ีดินทํากิน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๓ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแกไข
ปญหาราคาตนทุนการผลิต  
โครงการ........................................................................ 



๓๕ 

 

             ♦ เกษตรอินทรีย 

             ♦ วนเกษตร 

             ♦ อ่ืนๆ 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๔ ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๕ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๖ จัดตลาดชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๗ จัดตั้งกลุมอาชีพ 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๘ จัดตั้งโรงสีชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๙ จัดตั้งกลุมผลิตปุยอินทรีย                            
/สงเสริมการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 
 

♦ ๑.๑๔ ศูนยเรียนรู 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๕ กําจัดศัตรูพืช 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑6 สนับสนุนปจจัยทางการเกษตร                
(วัสดุอุปกรณ พันธสัตว เมล็ดพันธุ) 

♦ ๑.๑๗ กองทุนการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๘ สงเสริมทองเท่ียวเชิงเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๙ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ........................................................................ 

 
 
 
 
 
 

            (๘)  หมูท่ี ๘ บานบึงเหนือ 
 

๑.ดานการเกษตร 

♦ ๑.๑ เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 
โครงการ........................................................................ 

♦ 1.2 การปลูกพืชชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซอน) 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๓ การทําการเกษตรทางเลือก 

             ♦ เกษตรธรรมชาติ 

             ♦ เกษตรผสมผสาน 

             ♦ เกษตรทฤษฎีใหม 

♦๑.๑๐ สรางลานตากขาวกลางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๑ สรางยุงฉางประจําหมูบาน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๒ จัดสรรท่ีดินทํากิน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๓ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแกไข
ปญหาราคาตนทุนการผลิต  
โครงการ........................................................................ 



๓๖ 

 

             ♦ เกษตรอินทรีย 

             ♦ วนเกษตร 

             ♦ อ่ืนๆ 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๔ ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๕ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๖ จัดตลาดชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๗ จัดตั้งกลุมอาชีพ 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๘ จัดตั้งโรงสีชุมชน 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๙ จัดตั้งกลุมผลิตปุยอินทรีย                            
/สงเสริมการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 
 

♦ ๑.๑๔ ศูนยเรียนรู 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๕ กําจัดศัตรูพืช 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑6 สนับสนุนปจจัยทางการเกษตร                
(วัสดุอุปกรณ พันธสัตว เมล็ดพันธุ) 

♦ ๑.๑๗ กองทุนการเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๘ สงเสริมทองเท่ียวเชิงเกษตร 
โครงการ........................................................................ 

♦ ๑.๑๙ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

 (๑) หมูท่ี ๑ บานวังแดงเหนือ 
๒.ดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภค 

♦ ๒.๑ ขุดเจาะบอบาดาเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๒ กอสรางประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๓ ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๖ สรางถังกักเก็บน้ําฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๗ สรางถังเก็บน้ํากลางประจําหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๘ โองขนาดใหญ 
โครงการ
............................................................................. 



๓๗ 

 

♦ ๒.๔ ขยายเขตประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๕ ขุดบอน้ําตื้น 
โครงการ
............................................................................. 
 

♦ ๒.๙ ปรับปรุงซอมแซมภาชนะกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

 

 (๒) หมูท่ี ๒ บานวังแดงเหนือ 
๒.ดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภค 

♦ ๒.๑ ขุดเจาะบอบาดาเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๒ กอสรางประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๓ ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน
........................... 

♦ ๒.๔ ขยายเขตประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๕ ขุดบอน้ําตื้น 
โครงการ
............................................................................. 
 

♦ ๒.๖ สรางถังกักเก็บน้ําฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๗ สรางถังเก็บน้ํากลางประจําหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๘ โองขนาดใหญ 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๙ ปรับปรุงซอมแซมภาชนะกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

 

 (๓) หมูท่ี ๓ บานโคกถั่ว 
๒.ดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภค 

♦ ๒.๑ ขุดเจาะบอบาดาเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๒ กอสรางประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๓ ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 
โครงการ

♦ ๒.๖ สรางถังกักเก็บน้ําฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๗ สรางถังเก็บน้ํากลางประจําหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๘ โองขนาดใหญ 
โครงการ



๓๘ 

 

............................................................................. 

♦ ๒.๔ ขยายเขตประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๕ ขุดบอน้ําตื้น 
โครงการ
............................................................................. 
 

............................................................................. 

♦ ๒.๙ ปรับปรุงซอมแซมภาชนะกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

 
(๔) หมูท่ี ๔ บานโคกถั่ว 

๒.ดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภค 

♦ ๒.๑ ขุดเจาะบอบาดาเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๒ กอสรางประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๓ ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๔ ขยายเขตประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๕ ขุดบอน้ําตื้น 
โครงการ
............................................................................. 
 

♦ ๒.๖ สรางถังกักเก็บน้ําฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๗ สรางถังเก็บน้ํากลางประจําหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๘ โองขนาดใหญ 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๙ ปรับปรุงซอมแซมภาชนะกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการซอมแซมบอบาดาล
.............................................. 
 

(๕) หมูท่ี ๕ บานบึงใต 
๒.ดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภค 

♦ ๒.๑ ขุดเจาะบอบาดาเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๒ กอสรางประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๓ ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 

♦ ๒.๖ สรางถังกักเก็บน้ําฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๗ สรางถังเก็บน้ํากลางประจําหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๘ โองขนาดใหญ 



๓๙ 

 

โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๔ ขยายเขตประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๕ ขุดบอน้ําตื้น 
โครงการ
............................................................................. 
 

โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๙ ปรับปรุงซอมแซมภาชนะกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

 
(๖) หมูท่ี ๖ บานบึงกลาง 

๒.ดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภค 

♦ ๒.๑ ขุดเจาะบอบาดาเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๒ กอสรางประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๓ ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๔ ขยายเขตประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๕ ขุดบอน้ําตื้น 
โครงการ
............................................................................. 
 

♦ ๒.๖ สรางถังกักเก็บน้ําฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๗ สรางถังเก็บน้ํากลางประจําหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๘ โองขนาดใหญ 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๙ ปรับปรุงซอมแซมภาชนะกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

(๗) หมูท่ี ๗ บานบึงเหนือ 
๒.ดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภค 

♦ ๒.๑ ขุดเจาะบอบาดาเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๒ กอสรางประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๖ สรางถังกักเก็บน้ําฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๗ สรางถังเก็บน้ํากลางประจําหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 



๔๐ 

 

♦ ๒.๓ ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๔ ขยายเขตประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๕ ขุดบอน้ําตื้น 
โครงการ
............................................................................. 
 

♦ ๒.๘ โองขนาดใหญ 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๙ ปรับปรุงซอมแซมภาชนะกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

 
(๘) หมูท่ี ๘ บานบึงเหนือ 

๒.ดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภค 

♦ ๒.๑ ขุดเจาะบอบาดาเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๒ กอสรางประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๓ ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๔ ขยายเขตประปาหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๕ ขุดบอน้ําตื้น 
โครงการ
............................................................................. 
 

♦ ๒.๖ สรางถังกักเก็บน้ําฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๗ สรางถังเก็บน้ํากลางประจําหมูบาน 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๘ โองขนาดใหญ 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๙ ปรับปรุงซอมแซมภาชนะกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๒.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

(๑) หมูท่ี ๑ บานวังแดงเหนือ 
๓.ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

♦ ๓.๑ ขุดลอกแหลงน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๒ สรางฝายกักเก็บน้ํา 
โครงการ

♦ ๓.๖ ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๗ สรางระบบทอสงน้ํา 
โครงการ



๔๑ 

 

............................................................................. 

♦ ๓.๓ สรางแกมลิง (อางเก็บน้ํา) 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๔ ขุดคลองซอย คลองไสไก 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๕ ขุดสระเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 
 

............................................................................. 

♦ ๓.๘ สรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๙ ฝนหลวง 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

(๒) หมูท่ี ๒ บานวังแดงเหนือ 
 

๓.ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

♦ ๓.๑ ขุดลอกแหลงน้ํา 
โครงการขุดลอกแหลงน้ําทางการเกษตร
............................ 

♦ ๓.๒ สรางฝายกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๓ สรางแกมลิง (อางเก็บน้ํา) 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๔ ขุดคลองซอย คลองไสไก 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๕ ขุดสระเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 
 

♦ ๓.๖ ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๗ สรางระบบทอสงน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๘ สรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๙ ฝนหลวง 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

 (๓) หมูท่ี ๓ บานโคกถั่ว 
 

๓.ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

♦ ๓.๑ ขุดลอกแหลงน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๖ ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 
โครงการ
............................................................................. 



๔๒ 

 

♦ ๓.๒ สรางฝายกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๓ สรางแกมลิง (อางเก็บน้ํา) 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๔ ขุดคลองซอย คลองไสไก 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๕ ขุดสระเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 
 

♦ ๓.๗ สรางระบบทอสงน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๘ สรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๙ ฝนหลวง 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

(๔) หมูท่ี ๔ บานทายคุง 
๓.ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

♦ ๓.๑ ขุดลอกแหลงน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๒ สรางฝายกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๓ สรางแกมลิง (อางเก็บน้ํา) 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๔ ขุดคลองซอย คลองไสไก 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๕ ขุดสระเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 
 

♦ ๓.๖ ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๗ สรางระบบทอสงน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๘ สรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๙ ฝนหลวง 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

 (๕) หมูท่ี ๕ บานบึงใต 
๓.ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

♦ ๓.๑ ขุดลอกแหลงน้ํา 
โครงการขุดลอกคูน้ํา
........................................................... 

♦ ๓.๖ ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 
โครงการ
............................................................................. 



๔๓ 

 

♦ ๓.๒ สรางฝายกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๓ สรางแกมลิง (อางเก็บน้ํา) 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๔ ขุดคลองซอย คลองไสไก 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๕ ขุดสระเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 
 

♦ ๓.๗ สรางระบบทอสงน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๘ สรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
โครงการขยายเขตไฟฟา
..................................................... 

♦ ๓.๙ ฝนหลวง 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

(๖) หมูท่ี ๖ บานบึงกลาง 
 

๓.ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

♦ ๓.๑ ขุดลอกแหลงน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๒ สรางฝายกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๓ สรางแกมลิง (อางเก็บน้ํา) 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๔ ขุดคลองซอย คลองไสไก 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๕ ขุดสระเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 
 

♦ ๓.๖ ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๗ สรางระบบทอสงน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๘ สรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๙ ฝนหลวง 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

 (๗) หมูท่ี ๗ บานบึงเหนือ 
 

๓.ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

♦ ๓.๑ ขุดลอกแหลงน้ํา ♦ ๓.๖ ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 



๔๔ 

 

โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๒ สรางฝายกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๓ สรางแกมลิง (อางเก็บน้ํา) 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๔ ขุดคลองซอย คลองไสไก 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๕ ขุดสระเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 
 

โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๗ สรางระบบทอสงน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๘ สรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๙ ฝนหลวง 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

(๘) หมูท่ี ๘ บานบึงเหนือ 
๓.ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

♦ ๓.๑ ขุดลอกแหลงน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๒ สรางฝายกักเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๓ สรางแกมลิง (อางเก็บน้ํา) 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๔ ขุดคลองซอย คลองไสไก 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๕ ขุดสระเก็บน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 
 

♦ ๓.๖ ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๗ สรางระบบทอสงน้ํา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๘ สรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๙ ฝนหลวง 
โครงการ
............................................................................. 

♦ ๓.๑๐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ
............................................................................. 
 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๑๐๐ 



๔๕ 

 

     วัด      ๓    แหง         
       สํานักสงฆ -    แหง 
 

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีทําบุญกลางบาน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดงไดอนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทําเครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน   วิธีการจับปลาธรรมชาติ   นวดจับเสน    
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๑๐๐ % พูดภาษาภาคกลาง 
    

๘.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดง ไมมีสินคาพ้ืนเมือง 
  
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากแมน้ําปาสักและน้ําบาดาลผิว
ดิน     ซ่ึงจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา เพ่ือใหประชาชนไดใชในการอุปโภค  

๙.๒ ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดงไมมีปาไม 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังแดงไมมีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลวังแดงสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  
รานคา  สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ  
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. อ่ืนๆ  
 10T Uมวลชนจัดตั้ง 
      



๔๖ 

 

10T     - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 1 กลุม      10 คน 
10T      - กลุมสตรี     1 กลุม      90 คน 
10T     - กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 1 กลุม     53 คน 
10T     - กลุมกองทุนหมูบาน    8 กลุม          2,000 คน 
10T     - ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 กลุม       1 คน 
10T     - ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลวังแดง  1 กลุม      1 คน 

10T    Uอาชีพ 
10T     องคการบริหารสวนตําบลวังแดง  มีพ้ืนท่ีบางสวนเปนชุมชนเมืองและบางสวนเปนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม ดังนั้น พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจชุมชนจึงข้ึนอยูกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การคาขาย และการ
เปนแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเกษตรเปนแหลงผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย 
10T     อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  พืชเศรษฐกิจ ไดแก  ขาว 
10T     อาชีพรอง คือ ทําสวน 
       
10Tขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
10T Uโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
10T     องคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด จัดเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง           
มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ท้ังสิ้น 12 คน แบงโครงสรางการบริหาร ดังนี้ 
10T     สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย 
10T     - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน   1  คน 
10T     - รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน   1  คน 
10T     - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ปลัด อบต.) จํานวน   1  คน 
10T     - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน 16  คน 

10T     คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 
10T     - นายกองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน   1  คน 
10T     - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน   2  คน 
10T     - เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน   1  คน 

10T    Uการบริหารงานบุคคล 
10T     บุคลากรท้ังสิ้น    คน (ขอมูล ณ เมษายน พ.ศ.2559) 
10T     - พนักงานสวนตําบล     จํานวน   9  อัตรา 
10T     - ลูกจางประจํา      จํานวน   1  อัตรา 
10T     - พนักงานจางตามภารกิจ     จํานวน   10  อัตรา 
10T     - พนักงานจางท่ัวไป     จํานวน     5 อัตรา 
 
10T     การแบงสวนราชการภายใน แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
10T     - สํานักงานปลัด อบต.     จํานวน 16  คน 
10T     - กองคลัง      จํานวน   5  คน 



๔๗ 

 

10T     - กองชาง      จํานวน   4  คน 
10T     - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    จํานวน   -   คน 
10T     - กองสวัสดิการสังคม     จํานวน   -   คน 
 
 
 

สวนราชการ 
จํานวนพนกังานสวนตําบลแยกตามประเภทและระดับตําแหนง 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนัก 
งานจาง 

รวม
ทั้งหมด 

ทั่วไป วิชาการ อํานวยการทองถิ่น บริหารทองถิ่น 
รวม 

ปง ชง อส ปก ชก ชพ ชช ต ก ส ต ก ส 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1 -  - 2  -  -  - 1  -  - - 1 - 5 1 10 16 

กองคลัง  - 1  - -  -  -  - 1 -  -  -  -  - 2  - 3 5 
กองชาง  -  1  -  -  -  -  - 1 -  -  -  -  - 2  - 2 4 
กองสาธารณสุข  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - -  - - - 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - -  -  - - 

รวม 1 2 - 2 - - - 3 - - - 1 - 9 1 15 25 

10T    UระดับการศึกษาของบุคลากรU (พนักงานสวนตําบลและลูกจาง)   จํานวน  15   คน 
10T      - ต่ํากวาระดับปริญญาตรี    จํานวน  12   คน 
10T      - ปริญญาตรี     จํานวน    8   คน 
10T      - ปริญญาโท     จํานวน    5   คน 

10T    Uงบประมาณ 
รายไดขององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

0Bประเภทรายได รับจริง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(บาท) 

ประมาณการรายรับ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(บาท) 

- รายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บ
เอง 
- รายไดท่ีสวนราชการตางๆ จัดเก็บได 
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
- รายไดท่ี อบต. จัดเก็บเอง (กิจการพาณิชย) 

1,657,729.80 
 

12,824,158.49 
13,230,802.00 

789,747.00 
 

1,577,218.00 
 

12,942,692.92.00 
9,841,982.00 

818,279.00 

2Bรวม 28,502,437.29 25,180,171.92 
 
 
 

10T Uครุภัณฑตางๆ 
10T     สํานักงานปลัด 



๔๘ 

 

10T   - รถยนต    จํานวน   1  คัน 
10T   - รถบรรทุกน้ํา    จํานวน   1  คัน 
10T   - เครื่องคอมพิวเตอร   จํานวน   6  เครื่อง 
10T   - เครื่องถายเอกสาร   จํานวน   1  เครื่อง 
10T   - โทรทัศนสี    จํานวน   1  เครื่อง 
10T   - ระบบเสียงตามสาย   จํานวน   1  ชุด 
10T   - ระบบไมลประชุม  SONY  จํานวน   1  ชุด 
10T   -กลองถายภาพนิ่ง  can0n  จํานวน   1  ชุด    
10T   - เครื่องขยายเสียง   จํานวน   1  เครื่อง 
10T   - เลื่อยโซยนต    จํานวน   1  เครื่อง 
10T   -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  จํานวน   1  เครื่อง 
10T   -จอรับภาพ  ชนิดมอเตอรฟา  จํานวน   1  เครื่อง 
10T   -เครื่องตัดหญา    จํานวน   8  เครื่อง 
10T   -ตูเย็น     จํานวน   1  เครื่อง 
10T   -กระติกน้ํารอน    จํานวน   1 เครื่อง 
10T   -ถังน้ําเย็น    จํานวน   1 เครื่อง 
10T   -เครื่องดับเพลิงมือถือ   จํานวน  13 เครื่อง 
10T   -โตะนักเรียนพรอมเกาอ้ีนักเรียน  จํานวน    8  เครื่อง 
10T   -ตูเก็บถังดับเพลิง    จํานวน     9  เครื่อง 
10T   -สายสงน้ําดับเพลิง   จํานวน     1  ชุด 
10T   -หัวฉีดปรับฝอย(ยางดํา)   จํานวน     1  ชุด 
10T   -ทอดูดน้ําดับเพลิง  ชนิดตัวหนอน  จํานวน     1  ชุด 
10T   - เครื่องพนยาฆาหญา   จํานวน   1  เครื่อง 

10T      - เครื่องพนหมอกควัน (Swing fog ) จํานวน   2  เครื่อง 
10T   - เครื่องถายเอกสาร   จํานวน   1  เครื่อง 
10T  กองคลัง 
10T   - รถยนต    จํานวน   1  คัน 
10T   - เครื่องคอมพิวเตอร   จํานวน   6  เครื่อง 
10T   - เครื่องถายเอกสาร   จํานวน   1  เครื่อง 

10T     กองชาง 
    
10T   - รถจักรยานยนต   จํานวน   3  คัน 
10T   - เครื่องคอมพิวเตอร   จํานวน   3  เครื่อง 

       
  

สวนท่ี 2 
 

การวิเคราะหสถานการณการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 



๔๙ 

 

 

2.1 การวิเคราะหปญหาสถานการณการรองเรียนของผูทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปจจุบัน นับเปนปญหาท่ีรุนแรงและมี
แนวโนมท่ีจะพัฒนารูปแบบใหสลับซับซอนมากข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศมากข้ึน
ทุกป เพ่ือใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส และมีการดําเนินการถูกตอง
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะตองมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  และความคุมคาของทรัพยากรท่ีใชไป โดยตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุน ภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการ
รณรงค และปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และให
ผูปฏิบัติงานมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือใหองคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมท้ังปญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ ซ่ึงในชวงระยะเวลาท่ีผานมา (ป พ.ศ.2559) องคการบริหาร
สวนตําบลหอมเกร็ด ยังไมพบวามีสถานการณรองเรียนของผูทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 

  2.2.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

จุดออน(Weaknesses) 

S1 ผูบริหารมีนโยบายในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต อยางจริงจัง มีการ
กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

W1 อัตรากําลังบุคลากรไมเพียงพอ และไม
สอดคลองกับภารกิจ 

S2 องคกรมีโครงสรางท่ีชัดเจน ในการ
ดําเนินการตามภารกิจ การสื่อสาร และการ
บังคับบัญชาสําหรับการรับรู การตอตานการ
ทุจริต 

W2 การทํางานยังเปนรูปแบบเชิงรับมากกวา 
เชิงรุก การขับเคลื่อนฯ ยังขาดประสิทธิภาพ 

S3 มีการบูรณาการงบประมาณรวมกับ
หนวยงานตางๆ 
 

W3 ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

S4 องคกรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดตอสื่อสารและประสานงานภายในองคกร 

W4 การประชาสัมพันธ ไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร  
ชองทางการประชาสัมพันธไมครอบคลุม 

 

 

2.2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
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โอกาส (Opportunities) 

 

อุปสรรค (Threats) 

O1 มียุทธศาสตรชาติ กระทรวงมหาดไทย  
เปนเครื่องมือกําหนดบทบาททิศทางการ
ขับเคลื่อน 

T1 คานิยมอุปถัมภและระบบพวกพอง 

O2 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
ในการปองกันและแกไขการทุจริต 

T2 การบังคับใชกฎหมายในการตอตานการ
ทุจริตในหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ยังไมมี
ประสิทธิภาพ 

O3 มีสื่อออนไลนท่ีทันสมัยใชเปนชองทางสง
ขอมูลไดรวดเร็ว 

T3 เกิดรูปแบบการทุจริตท่ีซับซอนมากข้ึน  
จากการดําเนินธุรกิจของเอกชนและการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

O4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยสงเสริม
ใหประชาชนมีความโลภนอยลง สงผลให
แนวโนมการทุจริตลดลงดวย 

T4 ประชาชนมีมุมมองปญหาการทุจริตเปน
เรื่องปกติธรรมดา เกิดเปนภาวะจํายอมและ
เพิกเฉย 

O5 หลักคําสอนของศาสนาชี้ใหเห็นโทษของการ
ทุจริต ชวยสรางการรับรูและแนวปฏิบัติใน
ฐานะศาสนิกชนท่ีดี 

T5 ทัศนคติในแงลบของสังคมท่ีมีตอเจาหนาท่ี
รัฐ ทําใหดําเนินการสงเสริมความรวมมือได
ยาก 

O6 การนําเสนอประเด็นการทุจริตของ
สื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการรับรูของ
ประชาชนในวงกวาง 

T6 ผูแจงเบาะแสไมม่ันใจในความปลอดภัย  
อันเนื่องมาจากอิทธิพลของผูกระทํา
ความผิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวนท่ี 3 
 

 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
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3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานมีขนาดท่ี
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ิน
อยางมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ คือการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

3.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศเปาหมายและ 
ตัวชี้วัด 

เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตัวชี้วัด 2.1 สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเภทท่ีไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี

ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 2.2 ขอรองเรียนและคดีเก่ียวกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลง 

แนวทางการพัฒนา ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดม่ัน
ในความซ่ือสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมท้ังสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย ใหครอบคลุมภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมท้ังเพ่ือสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตอตานการ
ทุจริต โดยการปลูกฝงใหคนไทยไมโกงปองกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

   รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ดานตางๆ รวม 11 ดานโดยดานท่ีเก่ียวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายขอท่ี 
10 สรุปไดดังนี้ 

  นโยบายท่ี 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ขอ 10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะได
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแนนอน 
ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใสมิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช
อํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 
ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทาธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะ
ในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 

ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิง
รุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง 
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซ่ึงจะจัดตั้งตามท่ีชุมชนตางๆ เพ่ือให
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม 
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ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือ
แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต 
เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน 
ซํ้าซอนและเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

ขอ 10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ
และเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และ
เปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การจัดซ้ือจัดจาง การรวมทุน การใช
จายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี การมีผลประโยชนขัดแยง
หรือทับซอน ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ 
และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 

ขอ 10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือ
สอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังจะวางมาตรการ
คุมครองพยานและผูเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

3.4 คําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 69/2559 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 

                เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัย
ใหแกประชาชน รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 
        ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได 
  ขอ 2 ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ กระทําการ
หรือเก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และ
มาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว 
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  ขอ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและ
หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด 
               ขอ 4 กรณีท่ีหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ 
2 และขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี 

ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการ
แสวงหา รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียด
และพิสูจนเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 
และรายงานผลการปฏิบัติพรอมท้ังเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยาง
ตอเนื่อง 

3.5 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

วิสัยทัศน“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” 

       ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทย 
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

   พันธกิจ“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาค
สวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 

   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 50 

   วัตถุประสงคหลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความ
รวมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนน 
ในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
 

 

ยุทธศาสตร 



๕๔ 

 

   ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ท่ีไมทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย 
สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมีความเปน
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมี
พฤติกรรมท่ีไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”สถานการณความ
ขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา เม่ือพิจารณาจากประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็นการ
ชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายท่ีมีตอทุกรัฐบาลท่ีผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมี
ขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐอาจกลาวไดวา
ปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงท้ังมวลของสังคมไทยในหวงเวลากวาหนึ่ง
ทศวรรษท่ีผานมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและไม
อดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอัน
แนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพ่ือเปนการตอบสนองตอ
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนอันหนึ่งเดียวกัน 
โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจนจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริต
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเก่ียวกัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption)      
เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึง
จากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชน
สวนตน    โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใสยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสราง
ธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย 
(Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไก
และกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือ
ลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย 
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ใหมี    
ธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”ยุทธศาสตรการปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ



๕๕ 

 

กระบวนการตางๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
เปนท่ียอมรับ ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดี
และลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตางๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
ยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตางๆ 
ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและ
เกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย”เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใส
และการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการ
ประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ภาคเอกชน และตางประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย  

3.6 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การวางรากฐานการ
พัฒนาองคกรอยางสมดุล 

       กลยุทธท่ี 4.1.4 ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน 
 
3.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังแดง  ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวกับการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

      

 U4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา :  4.1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสรางงาน  สรางรายได           ลด

รายจายกับประชาชน 
     4.2. สงเสริมและสนับสนุนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4.3  สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมดานอาชีพสาขาตางๆตาม
ความตองการของชุมชน  

 
U5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา : 5.1 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดรวมกิกจรรมของทองถ่ินมาก
ข้ึน 

 
U6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 



๕๖ 

 

แนวทางการพัฒนา :  1. สงเสริมและสนับสนุนการใหความรูและเผยแพรการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
2. สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานแบบมุงสัมฤทธิ์ 

    3. สงเสริมและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล Good  Governance 

     
องคการบริหารสวนตําบลวังแดง อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญในเรื่องนี้โดยเห็นวาการสรางองคกรภาคราชการใหมีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และ             
ธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มตนดวยการปลูกฝงสราง
จิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ 
ปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต เปนธรรม และเสมอภาค ทําใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส 
ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหประชาชน
เกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังแดง รวมท้ังตัวผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภา ขาราชการ และจาหนาท่ีทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 4 



๕๗ 

 

 

 

 

 

4.1 หลักการความเปนมา 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร
ชาติฯไปสูการปฏิบัติ 

องคการบริหารสวนตําบลวังแดง อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญใน  เรื่องนี้ โดยเห็นวาการสรางองคกรภาคราชการใหมีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และ             
ธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มตนดวยการปลูกฝงสราง
จิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ 
ปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต    เปนธรรม และเสมอภาค ทําใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส 
ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหประชาชน
เกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด รวมท้ังตัว
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา ขาราชการ, เจาหนาท่ีทุกระดับ  

องคการบริหารสวนตําบลวังแดง กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือเปนมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ ดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหสวนราชการ
ในองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดถือปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน
ดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
  2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
  3. ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน และเปด
โอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย
เปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
  4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
ดํารงธรรมจังหวัด หรือศูนยดํารงธรรมอําเภอ 
  5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 



๕๘ 

 

4.2 เปาหมายหลัก 

4.2.1 คาคะแนน ITA ขององคการบริหารสวนตําบลวังแดงเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผาน
มา 

4.3 วัตถุประสงค  

 4.3.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน  
ตามวัตถุประสงคหลักในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 
2564)  

4.3.2 เพ่ือแกไขปญหาความไมโปรงใส ทุจริตคอรรัปชัน ของสวนราชการในองคการบริหารสวน
ตําบลวังแดง โดยมุงเนนกลไกการมีสวนรวมของ  ประชารัฐ เนนการรวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ รวมแกปญหา 
และรวมติดตามประเมินผล โดยการแกท่ีสาเหตุของปญหาการปลูกจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ รักษา
วินัยของขาราชการ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ี
สมควรและมีคุณคา และจัดอบรมใหความรู ในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสุมเสี่ยงตอการจะทําใหเกิดปญหาความ
ไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน โดยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทําท่ีไมโปรงใส และการทุจริต
คอรรัปชัน เชน ระบบการประมูล การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ การจัดซ้ือจัดจาง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่อง
รองเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม การใชดุลยพินิจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

 4.3.3 เพ่ือขยายผลการดําเนินงานปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องเสริมสรางเครือขายรวม
ตอตานการทุจริตในประเทศ แสวงหาความรวมมือจากภาคสวนอ่ืนๆ ท่ียังไมไดเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด เพ่ือเรง
พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.3.4 เพ่ือยึดถือเปนกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐมุงสูเปาหมายหลัก คือ ประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล  

4.3.5 เพ่ือเชื่อมโยงกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา, แผนพัฒนา 3 ป และแผนการ 
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกับแผนแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
U   

4.3.6 เพ่ือใชแผนแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบขององคการ 
บริหารสวนตําบลหอมเกร็ด (พ.ศ. 2560 - 2564) เปนกรอบการดําเนินงานในดานการสงเสริมและสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

4.3.7 เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร โครงการ, แผนงาน, กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด และมาตรการ    

4.3.8 เพ่ือสรางเครือขายภาคประชาชนใหเกิดข้ึนภายในองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดโดย 
การใหความรูความเขาใจในชองทางการรองเรียน/กลาวโทษ /รองทุกข/รองเรียน การมีทัศนคติท่ีดีตอการเปนผู
สอดสองดูแลการเฝาระวังและการเขามามีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 

4.4 ยุทธศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลวังแดง  



๕๙ 

 

4.4.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพ่ือตานทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

 

1.2 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
2. ประยุกตปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เครื่องมือตานทุจริต 

2.1 นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ
กลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตานการ
ทุจริต 
 

3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 

3.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต    
 
3.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทาง
สังคมท่ีผิดตอจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย 
และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 

4.4.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 
 
1.2 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลัก      
ธรรมาภิบาล 
1.3พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
1.4 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใช
จายงบประมาณ  

2. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และ
ตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

2.1 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.4.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 



๖๐ 

 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการ
ทุจริตในแตละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการปองกันการทุจริต 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 
1.4 พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปองกันการทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนํา
ขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือ
กระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปด
โอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูล
เก่ียวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนให
ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรค
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะ
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

5. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของ
บุคลากรดานการปองกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมือ
อาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 

4.4.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของ
หนวยงานตอตานการทุจริตตางๆ ใหมีความรวดเร็ว 
เขาถึงไดโดยงาย 
 

 



 

สวนท่ี 5 
 

 

 

5.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

เปาหมาย  สรางสังคมท่ีไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

1. สงเสริมใหมี
ระบบและ
กระบวนการ 
กลอมเกลาทาง
สังคมเพื่อตาน
ทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตสาํนึก
สาธารณะ 

1.1.1 (1) โครงการ
พัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในทองถ่ิน 
1.1.1 (2)โครงการ
ฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหกับ
พนักงาน  ผูบริหาร
และสมาชิกองคการ
บริหารสวนตาํบลวัง
แดง 

- เชิงปริมาณ :
จํานวนโครงการ  
- เชิงคุณภาพ :
ความมีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมใน
องคกรของ
บุคลากร อบต. 
และผูบริหารและ
สมาชิกอบต.วังแดง   

1 
โครงการ 

 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

- เชิงปริมาณ :
การจัดทํา
โครงการสงเสริม
จริยธรรม 
คุณธรรม และ
วัฒนธรรมใน
องคกร อยาง
นอยปละ 1  
โครงการ 
- เชิงคุณภาพ :  
มีจิตสํานึกดาน
จริยธรรม 
คุณธรรม 
 

สํานักปลัด 

กลยทธ แนวทางตามกลยทธ แผนงาน/โครงการ/ ตัวชี้วัดระดบั คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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กิจกรรม ผลผลติ ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

รับผิดชอบ 

1. สงเสริมใหมี
ระบบและ
กระบวนการ
กลอมเกลาทาง
สังคมเพื่อตาน
ทุจริต 

1.2 การใชเคร่ืองมือ
การสื่อสารทางสงัคม
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

โครงการทบทวน
แผนชุมชนประชุม
ประชาคมหมูบาน  
ประชาคมตําบลเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา  
และขอบัญญัติตําบล 

- เชิงปริมาณ : 
จํานวนประชาชนที่
เขารวมโครงการ  

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

- เชิงปริมาณ : 
ประชาชนให
ความรวมมือการ
จัดทําแผนชุมชน  
การทําประชาคม  
และสามารถ
แกปญหาได 
 
 
 
 

สํานักปลัด 

 

กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

2. ประยุกตหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เปนเคร่ืองมือตาน
ทุจริต 

2.1 นําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในการกลอม
เกลาทางสังคมและ
การปฏิบัติงานตอตาน
การทุจริต 

โครงการฝกอบรมหึ
ความรูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เชิงปริมาณ : 
จํานวนโครงการ  
- เชิงคุณภาพ :  
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

- เชิงปริมาณ : 
ประชาชนนอม
นําเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใน
ครัวเรือน  
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

3. เสริมพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต 

3.1 สรางชุมชนเฝา
ระวัง ตอตานทุจริต    

โครงการบูรณาการ
จัดทําแผนชุมชน
แบบมีสวนรวมและ
การทําประชาคม
หมูบาน/ตาํบล 
 
 
 
 

- เชิงปริมาณ :
จํานวนโครงการ 
จํานวน  
- เชิงคุณภาพ :  
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

- เชิงปริมาณ :
การจัดทํา
โครงการบูรณา
การจัดทําแผน
ชุมชนแบบมสีวน
รวมและการทํา
ประชาคม
หมูบาน/ตาํบล 
อยางนอยปละ 1  
โครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
ประชาชนมีสวน
รวมในการ
แกปญหา และ
เสนอปญหา
ความตองการ
ของชุมชน 
 
 
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

3. เสริมพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต 

3.2  สรางความตืน่ตัว
ในการแสดงออกตอ
เหตุการณทางสังคมที่
ผิดตอจริยธรรมทาง
สังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดนั
ใหเกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social 
Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพืน้ฐาน
ของขอเท็จจริงและ
เหตุผล 
 

3.2.2 (1) โครงการ
จัดงานรัฐพธิ ี
3.2.2 (2)ยอง  

- เชิงปริมาณ :  
จํานวนโครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
คุณสมบัติในการ
คัดเลือกพอดีเดน
และแมดีเดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

- เชิงปริมาณ :
การจัดทํา
โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา       
(กิจกรรมพอ
ดีเดน -แมดีเดน) 
อยางนอยปละ 2  
โครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
สามารถคัดเลือก
พอดีเดนและแม
ดีเดนตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 
 
 
 
 
 
 

ทุกสวน
ราชการ 
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5.2 ยุทธศาสตรท่ี  

2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เปาหมาย   
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ)  
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่เก่ียวของกับ
นโยบาย 

โครงการใหบริการ
อินเตอรเน็ตเพื่อ
ประชาชน 

- เชิงปริมาณ :  
จํานวนโครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการขอมูล
ขาวสารอยางทั่วถึง 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

- เชิงปริมาณ :
การจัดทํา
โครงการ
ใหบริการ
อินเตอรเน็ตเพื่อ
ประชาชน 
อยางนอยปละ 1  
โครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการ
ขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึง 
 
 
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนากรอบชี้นาํ
การกําหนดนโยบาย
ตามหลักธรรมาภิบาล 

การจัดทําประกาศ
นโยบายคุณธรรม
และความโปรงใส 

- เชิงปริมาณ : 
จํานวนหมูบานที่
ประชาสัมพนัธ 
- เชิงคุณภาพ :  
การบริหารงาน
และปฏิบตัิงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชนดวย
บริการที่รวดเร็ว 
ถูกตองเสมอภาค 
โปรงใส และ 
เปนธรรม 

8 
หมูบาน 

8 
หมูบาน 

8 
หมูบาน 

8 
หมูบาน 

8 
หมูบาน 

- เชิงปริมาณ : 
ประชาสัมพนัธ
นโยบายคุณธรรม
และความโปรงใส
ครบทั้ง 8 
หมูบาน 
- เชิงคุณภาพ :  
การบริหารงาน
และปฏิบตัิงาน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชนดวย
บริการที่รวดเร็ว 
ถูกตองเสมอภาค 
โปรงใส และ 
เปนธรรมและ
ประชาชน
รับทราบขอมูล
ประชาสัมพนัธ 
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติ
ในการยอมรับนโยบาย
ที่ผิดพลาดและแสดง
ความรับผิดชอบตอ
สังคม 

การรับเร่ืองราว 
รองทุกข - รองเรียน
และมาตรการแกไข 

- เชิงปริมาณ : 
จํานวนเร่ืองราว
รองทุกข - 
รองเรียน  
- เชิงคุณภาพ : 
การแกไขปญหาขอ
รองทุกข-รองเรียน 
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

รอยละ
80 

รอยละ
80 

รอยละ
80 

รอยละ
80 

รอยละ
80 

- เชิงปริมาณ : 
สามารถแกไข
ปญหาเร่ืองราว
รองทุกข - 
รองเรียนไดไม
นอยกวารอยละ
80/ป  
- เชิงคุณภาพ : 
สามารถแกไข
ปญหาขอรอง
ทุกข-รองเรียน 
ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกสวน
ราชการ 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

1.4 กําหนดมาตรการ
วิเคราะหความเสี่ยง
และการใชจาย
งบประมาณ 
 
 

การจัดทําควบคุม
ภายใน 
 
 
 

- เชิงปริมาณ : 
จัดทําควบคุม
ภายใน 6 สวน
ราชการ 
- เชิงคุณภาพ :  
การแกไขปญหา
ความเสี่ยง 

3 สวน
ราชการ 

3  สวน
ราชการ 

3  สวน
ราชการ 

3 สวน
ราชการ 

3 สวน
ราชการ 

- เชิงปริมาณ : 
สามารถจัดทาํ
ควบคุมภายใน
ครบทุกสวน
ราชการ 
- เชิงคุณภาพ :  
แกไขปญหา
ความเสี่ยงที่พบ
ตามระยะเวลา 

ทุกสวน
ราชการ 

2.  สงเสริมใหมี
การศึกษา 
วิเคราะห ติดตาม 
และตรวจสอบ การ
ทุจริตเชิงนโยบาย
ในองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

2.1 เผยแพรองค
ความรูในการดําเนนิ
นโยบายอยางโปรงใส
และไรการทุจริตใหแก
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

โครงการลด
ระยะเวลาข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 

- เชิงปริมาณ : 
จํานวนโครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
การใหบริการ
ประชาชนตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

- เชิงปริมาณ :
การจัดทํา
โครงการลด
ระยะเวลา
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
อยางนอยปละ  
1 โครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
สามารถ
ใหบริการ
ประชาชนตาม
ระยะเวลา 

ทุกสวน
ราชการ 
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5.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

เปาหมาย   

1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 
3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานปองกัน
การทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการ
เชิงรุกที่สามารถแกไข
ปญหาการทุจริตในแต
ละระดับ 

โครงการองคการ
บริหารสวนตาํบล  
วังแดงออกหนวย
เคลื่อนที่ 

- เชิงปริมาณ : 
จํานวนโครงการ  
- เชิงคุณภาพ : 
ออกหนวยเคลื่อนที่
(รับเร่ืองราวขอรอง
ทุกข-รองเรียน 
รวมกับการ
ใหบริการดานอ่ืน) 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

- เชิงปริมาณ :
การจัดทํา
โครงการองคการ
บริหารสวนตาํบล
หอมเกร็ดออก
หนวยเคลื่อนที ่
อยางนอยปละ 1  
โครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
สามารถรับ
เร่ืองราวขอรอง
ทุกข-รองเรียน 
รวมกับการ
ใหบริการดานอ่ืน 
 
 
 

ทุกสวน
ราชการ 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานปองกัน
การทุจริต 

1.2 พัฒนาระบบการ
ทํางานแบบบูรณาการ
ระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการ
ปองกันการทุจริต 

โครงการสนบัสนนุ
คาใชจายการ
อํานวยการของศูนย
รวมขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับอําเภอ 

- เชิงปริมาณ : 
จํานวนโครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
การเขาถึงขอมูล
ของหนวยงาน
ราชการและ
ประชาชน  
 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

- เชิงปริมาณ :
การจัดทํา
โครงการ
สนับสนนุ
คาใชจายการ
อํานวยการของ
ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
ระดับอําเภอ 
อยางนอยปละ 1  
โครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
หนวยงาน
ราชการและ
ประชาชนไดรับ
บริการขอมูล
ขาวสารอยาง
ทั่วถึง 
 

อบต. 
หอมเกร็ด 
รวมกับ

สํานักงาน
ทองถ่ิน
อําเภอ   

สามพราน 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานปองกัน
การทุจริต 

1.3 เพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการ
เขามามีสวนรวมกับ
ระบบการปองกันการ
ทุจริต 

- การแตงตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
- การแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนนุการจัดทาํ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

- เชิงปริมาณ : 
จํานวนโครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
เปนไปตามระเบยีบ
ที่กําหนด 

 6  คน 6 คน  6  คน 6 คน  - - เชิงปริมาณ : 
แตงตั้ง
คณะกรรมการทั้ง 
2 ชุด ที่มาจาก
ภาคประชาชนไม
นอยกวาชุดละ  
3 คน 
- เชิงคุณภาพ :  
ภาคประชาชนที่
ไดการแตงตั้งเขา
มามีสวนรวมใน
การจัดทํา 
พิจารณา
กลั่นกรองการ
จัดทําแผนใหเกิด
ความโปรงใส 
 
 
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 

กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. เพิ่ม 1.4 พัฒนากลไกการ โครงการอบรมและ - เชิงปริมาณ : 1 1 1 1 1 - เชิงปริมาณ : สํานักงาน
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ประสิทธิภาพ
ระบบงานปองกัน
การทุจริต 

กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ปองกันการทุจริต 

จัดสงคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
เขารับการอบรม
เสริมสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
การบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนโครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
ไดรับความรูความ
เขาใจบทบาท
หนาที ่

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการอบรม
และจัดสงคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภา อบต. เขา
รับการอบรม
เสริมสรางความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับการ
บริหารงาน 
อยางนอยปละ 1  
โครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. ไดรับ
ความรูความ
เขาใจบทบาท
หนาที่เพิ่มมาก
ข้ึน 
 
 

ปลัด 

 

 

กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

2. สรางกลไกการ 2.1 สรางกลไกปองกัน การแตงตั้ง - เชิงปริมาณ : 2  ชุด  2 ชุด  2  ชุด 2 ชุด  - - เชิงปริมาณ : สํานักงาน
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ปองกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต 

เพื่อยับยั้งการทุจริต 
 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

จํานวน
คณะกรรมการที่มา
จากภาคประชาชน 
- เชิงคุณภาพ : 
เปนไปตามระเบยีบ
ที่กําหนด 

แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ที่มาจากภาค
ประชาชนไมนอย
กวา 3 คน 
- เชิงคุณภาพ :  
ภาคประชาชนที่
ไดการแตงตั้งเขา
มามีสวนรวมใน
การติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด 

 

 

 

กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 



14 

 

 

2. สรางกลไกการ
ปองกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต 

2.2 กําหนดกลไกการ
ติดตามและ
ประเมินผลการนํา
ขอเสนอแนะไปสูการ
ปฏิบัต ิ

การแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมทองถ่ิน
เปนกรรมการตรวจ
การจาง 

- เชิงปริมาณ : 
จํานวนโครงการที่
ตัวแทนประชาคม
ทองถ่ินเปน
กรรมการตรวจการ
จาง 
- เชิงคุณภาพ : 
การตรวจการจาง
เปนไปตามระเบยีบ
ที่กําหนด 
 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

- เชิงปริมาณ : 
จํานวนโครงการ
ที่ตัวแทน
ประชาคม
ทองถ่ินเปน
กรรมการตรวจ
การจาง 
ไมนอยกวา  
5 โครงการ/ป 
- เชิงคุณภาพ : 
การตรวจการจาง
เปนไปตาม
ระเบียบที่
กําหนดเกิดความ
โปรงใส 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

3. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ

3.1 พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ 

การเผยแพรขอมูล
ขาวสารของทาง
ราชการ (การดาวน
โหลดแบบคําขอ

- เชิงปริมาณ : 
การเพิ่มชอง
ทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารของ

1 
ชองทาง 

1 
ชองทาง 

1 
ชองทาง 

1 
ชองทาง 

1 
ชองทาง 

- เชิงปริมาณ : 
มีชองทางการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารของ

สํานักงาน
ปลัด 
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ลดปญหาการ
ทุจริต 

เพื่อลดข้ันตอน หรือ
กระบวนการใช       
ดุลยพินิจของเจาหนาที่
รัฐ 
 
 
 
 
 

ตางๆ) ราชการ (การดาวน
โหลดแบบคําขอ
ตางๆ) 
- เชิงคุณภาพ : 
การเขาถึงขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ 
 

ราชการ (การ
ดาวนโหลดแบบ
คําขอตางๆ) ผาน
ทางเว็บไซตของ 
อบต. 
- เชิงคุณภาพ : 
สามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสาร
ของราชการได
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

3. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ลดปญหาการ

3.2 พฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่เปดโอกาสให
ประชาชนสามารถ
ศึกษา เรียนรู และหา

การเผยแพรขอมูล
ขาวสารของทาง
ราชการ (มุมความรู) 
 

- เชิงปริมาณ : 
การเพิ่มชอง
ทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ  

1 
ชองทาง 

1 
ชองทาง 

1 
ชองทาง 

1 
ชองทาง 

1 
ชองทาง 

- เชิงปริมาณ : 
มีชองทางการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ  

สํานักงาน
ปลัด 
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ทุจริต ขอมูลเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริต 
(กําหนดเร่ืองที่
ประชาชนใหความ
สนใจ) 
 
 
 
 

(มุมความรู) 
- เชิงคุณภาพ : 
การเขาถึงขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ 
 

(มุมความรู)  
ผานทางเวบ็ไซต
ของ อบต. 
- เชิงคุณภาพ : 
สามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสาร
ของราชการได
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

4. พัฒนารูปแบบ
การสื่อสาร
สาธารณะเชิง
สรางสรรคเพื่อ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและ
ยกระดับรูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ           
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

การจัดทําหัวขอ 
การรับเร่ืองราว 
รองทุกขรองเรียน 
และกระดานถาม
ตอบบนเว็บไซตของ 
อบต.วังแดง 

- เชิงปริมาณ : 
การจัดทําหัวขอ 
การรับเร่ืองราว 
รองทุกขรองเรียน 
และกระดานถาม
ตอบบนเว็บไซต

1 
หัวขอ 

1 
หัวขอ 

1 
หัวขอ 

1 
หัวขอ 

1 
หัวขอ 

- เชิงปริมาณ : 
การจัดทําหัวขอ 
การรับเร่ืองราว 
รองทุกข
รองเรียน และ
กระดานถาม

สํานักงาน
ปลัด 
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  ของ อบต. 
วังแดง 
- เชิงคุณภาพ : 
การแจงเร่ืองราว 
รองทุกขรองเรียน 
และกระดานถาม
ตอบบนเว็บไซต
ของ อบต. 
วังแดง 
 

ตอบบนเว็บไซต
ของ อบต. 
วังแดง 
อยางนอย  
1 หัวขอ 
- เชิงคุณภาพ : 
สามารถแจง
เร่ืองราว 
รองทุกข
รองเรียน และ
กระดานถาม
ตอบบนเว็บไซต
ของ อบต. 
วังแดง ไดสะดวก
รวดเร็ว 
 
 

 
 

กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

5. พัฒนา
สมรรถนะและ
องคความรูเชิง
สรางสรรคของ
บุคลากรดานการ

5.1 พัฒนาและ
ยกระดับการพัฒนา
บุคลากรดานงาน
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

โครงการเขาวัด  
ปฏิบัติธรรม  วัน
ธรรมสวนะ (ชวงวนั
เขาพรรษา) 

- เชิงปริมาณ : 
จํานวนโครงการ 
- เชิงคุณภาพ : 
คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

- เชิงปริมาณ : 
พนักงานผูบริหาร
และสมาชิก
องคการบริหาร
สวนตาํบลวังแดง

ทุกสวน
ราชการ 
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ปองกันการทุจริต ใหมีความเปนมือ
อาชีพและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 
 

พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง  เขา
รวมโครงการ 

มีจิตสํานึกมี
ความซื่อสัตย
สุจริต  ปราศจาก
ทุจริตคอรับชั่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เปาหมาย   

1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง 

กลยุทธ แนวทางตามกลยทุธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดบั

ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) 
ผลลัพธ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. เพิ่ม 1.1 การปรับปรุง การจัดทําคูมือ - เชิงปริมาณ : 61 
กระบวน

  -  -  -  - - เชิงปริมาณ : ทุกสวน
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ประสิทธิภาพ
ระบบงานปองกัน
การทุจริต 
 

ระบบการรับเร่ือง
รองเรียนของ
หนวยงานตอตานการ
ทุจริตตางๆ ใหมีความ
รวดเร็ว เขาถึงได
โดยงาย 
 

ประชาชน ตาม
พระราชบญัญัติการ
อํานวยความสะดวก
ในการพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

จํานวน
กระบวนงาน 
- เชิงคุณภาพ : 
การใหบริการ
ประชาชนเปนไป
ตามคูมือประชาชน 

งาน สามารรถจัดทาํ
คูมือประชาชน
ตามกระบวนงาน
ที่กําหนด 
- เชิงคุณภาพ : 
สามารถ
ใหบริการ
ประชาชนเปนไป
ตามคูมือ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

ราชการ 

 



 

สวนท่ี 6 
 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560 - 2564) เปนแผนท่ีมี
ระยะเวลา 5 ป ใชเปนกรอบท่ีมุงสงเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกคณะผูบริหาร, พนักงานสวนตําบล, พนักงานจาง 
และสมาชิกสภา อบต.ใหมีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล ใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ  เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแกไขและปองกันปญหาการประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด และใหมีการพัฒนาระบบ 
และกลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใชอํานาจ พรอมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสวนตําบลในการปฏิบัติราชการให
มีความโปรงใสและยึดหลักธรรมมาภิบาล โดยขับเคลื่อนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลา 5 ป 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ภายในเดือนมีนาคม และนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

2. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายในเดือนมีนาคม และนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

3. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในเดือนมิถุนายน และนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

4. จัดรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี        
1 พฤษภาคม 2560 และรอบ 12 เดือน ดําเนินการภายในเดือนธันวาคม 2560 และนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 
ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 

การนําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
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